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Startup "detetive" monitora a concorrência

@Ao apostar em inteligência artificial e machine learning 
para mapear e reunir dados, é possível transformá-los 

em inteligência corporativa, capaz de monitorar a concor-
rência. Esse processo é feito com o auxílio de startups como 
a Klooks (www.klooks.com.br) – plataforma de big data 
especializada em inteligência financeira corporativa. Em 
linhas gerais, a marca cria relatórios inteligentes a partir de 
demonstrativos financeiros de empresas de capital fecha-
do que estão disponíveis em fontes públicas na internet. 
“Com a nossa tecnologia baseada em inteligência artificial 
e machine learning, identificamos fontes relevantes para 
coleta de dados empresariais. Após a interação de robôs, 
os dados ainda são tratados por uma equipe especializada 
da Klooks, entregando informações com maior qualidade. 
Desenvolvemos um serviço que poucas empresas fazem 
hoje, com o objetivo de captar mais clientes e aumentar 
nosso mercado de atuação”, explica Alexandre Abu-Jamra, 
CEO e fundador da Klooks.    Leia a coluna completa na 
página 2

Negócios em Pauta

Menor Desvalorização 
O Chevrolet Onix (ano 2015) é o veículo com menor 

índice de desvalorização no varejo de seminovos no País. 
Segundo levantamento na plataforma Auto Avaliar, com 
base nas mais de 2 milhões de avaliações realizadas entre 
3,2 mil concessionárias e 30 mil lojistas multimarcas no País 
durante 2019, o valor de mercado do automóvel sofreu uma 
leve queda de menos de 1% de 2018 para 2019. O Nissan 
Versa (2014) e o HB20 (2016) aparecem logo abaixo na 
lista dos seminovos e usados que menos se desvalorizaram 
no período, com variação de preço de 0,7% e 1,1%. Mais 
informações em: (http://tabela.autoavaliar.com.br/).   

Leia a coluna completa na página 3

O áudio do último contato do he-
licóptero que levava o ex-jogador 
de basquete Kobe Bryant e a torre 
de controle de Los Angeles foi 
divulgado ontem (27). Antes da 
colisão, o piloto da aeronave foi 
avisado que estava voando muito 
baixo. Bryant e outras oito pesso-
as, incluindo sua filha Gianna, de 
13 anos, estavam no helicóptero 
Sikorsky S-76 que caiu na cidade 
de Calabasas, na Califórnia. A ae-
ronave atingiu o solo a 185 km/h e 
ninguém sobreviveu ao acidente.

O conteúdo do último contato 
do helicóptero de Kobe, que tinha 
o número de cauda N72EX, com 
a torre de controle foi divulgado 
pelo canal “VASAviation” e divul-
gado pela imprensa internacional. 
O áudio mostrou que o piloto, 
identificado como Ara Zobayan, 
recebeu uma notificação dos 
controladores que estava voando 
muito baixo antes do acidente. 
“Helicóptero N72EX, você ainda 
está em um nível baixo para seguir 
um voo neste momento”, disse o 
controlador.

Pouco tempo depois da mensa-

Áudio revela alerta sobre altitude 
de helicóptero de Kobe

gem, o helicóptero desapareceu 
do radar e a torre de controle 
perdeu completamente o contato 
com a aeronave. O piloto planejava 
pousar no aeroporto de Burbank, 
mas ficou circulando por volta de 
15 minutos esperando a liberação. 
Antes do acidente, o helicóptero 
estava voando a 1,5 mil pés (450 
metros) e o condutor da aeronave 
tentava subir o veículo a 2 mil pés.

As causas do acidente ainda 
estão sendo investigadas, porém, 
a polícia local informou que as 
condições climáticas na hora da 
queda não eram adequadas, pois 
tinha muita neblina na região. O 
helicóptero colidiu com o solo 
às 9h47 (horário local). Além de 
sua filha, Bryant estava viajando 
com o treinador de beisebol John 
Altobelli, sua esposa Keri e a filha 

Alyssa, além de uma treinadora 
da academia de jovens atletas de 
Kobe, Christina Mauser. As outras 
vítimas foram Sarah Chester e sua 
filha, Payton, também jogadora do 
time de basquete da academia do 
ex-jogador do Los Angeles Lakers.

Um morador de Calabasas, Matt 
Graham, em entrevista ao jornal 
“The People”, viu o helicóptero 
de Bryant viajar em uma baixa 
altitude. “Eu estava sentado no 
meu sofá quando o ouvi passar por 
cima do nosso teto. Pensei: ‘eles 
estão voando muito baixo hoje’. 
Deve ter ficado cerca de 90 metros 
acima do nosso teto, pela maneira 
como a casa estava tremendo. Eu 
não conseguia imaginar por que 
um helicóptero estava voando tão 
baixo”, explicou a testemunha.

Bryant morreu aos 41 anos de 
idade e era uma das maiores lendas 
do basquete mundial. O ex-atleta 
conquistou cinco títulos da NBA, 
18 All-Star Games, um prêmio de 
MVP e dois ouros olímpicos. O 
ex-atleta foi duas vezes cestinha 
da temporada e é o quarto maior 
cestinha da liga norte-americana 
de basquete (ANSA).

Trabalho Temporário
Profissionais têm conseguido uma recolocação por conta da se-

gurança jurídica que o Trabalho Temporário oferece às empresas, 
principalmente após a decisão do TST, que definiu que em contratos 
temporários não se aplica a estabilidade gestante - justamente por 
se tratar de contratação transitória, para necessidades específicas e 
pontuais.    

Gastos no exterior
Os gastos de brasileiros em viagem ao exterior chegaram a US$ 

17,593 bilhões no ano passado, 5,4% menos que o registrado em 
2018, que foram de US$ 18,266 bilhões. Os dados foram divulga-
dos ontem (24) pelo Banco Central (BC). Entre outros fatores, a 
cotação do dólar influencia as despesas de brasileiros no exterior. 
Em 2019, a moeda norte-americana terminou com alta de 3,5%  
em um ano de fortes turbulências no mercado de câmbio.   

Simples Nacional
As empresas que querem optar pela adesão ao Simples Nacional para 

2020 devem correr, pois tem até o dia 31 para realizar essa opção e, uma 
vez deferida, produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário 
da opção. “Se a pessoa fizer a opção e houver algum tipo de restrição 
terá que ajustar até o fim de janeiro. Porém, se deixar para a última 
hora, as ações para ajustes serão praticamente impossíveis”, explica 
Welinton Mota, diretor tributário das Confirp Consultoria Contábil.  

Contato de áudio foi o último entre a aeronave 
e a torre de controle. 
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Conheça as etapas para colocar 
um negócio de pé em 2020

Judiciário 
sob tiroteio

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

Se 2019 foi marcado pela 
alteração na aposentadoria dos 
brasileiros, a promessa para 2020 
é a mudança na cobrança de im-
postos. Senado e Câmara instalam 
em fevereiro uma comissão mista 
que terá a função de reunir em 
um só texto as principais matérias 
sobre o assunto no Congresso. 
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, já avisou que o Poder 
Executivo quer sugerir ajustes.

O Poder Legislativo analisa 
mais de 100 propostas para 
reformar o Sistema Tributário 
Nacional, mas o esforço recente 
gira em torno de duas matérias. 
A apresentada em abril pelo de-
putado Baleia Rossi (MDB-SP), 
aguarda parecer na comissão es-
pecial da Câmara. A  sugerida em 
julho pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, está pronta para 
votação na CCJ da Casa.

Reforma tributária é 
prioridade deste ano no 

Congresso Nacional

Profissão Empreendedor

O empreendedorismo está 
batendo recorde no país em 
2019: mais de 2 milhões de 
empresas foram abertas de 
janeiro a agosto, segundo o 
Indicador de Nascimento de 
Empresas da Serasa Experian. 
Foi o número mais alto dos 
últimos dez anos. A via do 
negócio próprio tem sido uma 
opção de trabalho e de renda 
cada vez mais comum entre os 
brasileiros - 56% deles, aliás, 
desejam ser donos de uma 
empresa.    Leia na página 6

A principal convergência entre 
as duas propostas é a extinção 
de diversos tributos que inci-
dem sobre bens e serviços. Eles 
seriam substituídos por um só 
imposto sobre valor agregado. 
Extingue cinco tributos: três de 
competência da União (IPI, PIS 
e Cofins) e dois de estados e 
municípios (ICMS e ISS). Além 
desses, acaba com outros quatro 
impostos federais (IOF, salário-
-educação, Cide e Pasep).

A mudança traz algumas van-
tagens: simplicidade na cobrança 
(com o menor número possível 
de alíquotas e regimes especiais); 
incidência apenas sobre o con-
sumo; e uniformidade em todo o 
país. Mas as semelhanças entre 
as duas propostas param por aí, e 
o desafio da comissão mista será 
harmonizar as divergências, que 
não são poucas (Ag.Senado).
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negociosemmovimento.com.br

Presiente de Senado Federal, Davi Alcolumbre.

Marcelo Camargo/ABr

Doações voluntárias
O Banco do Brasil aprovou plano 

de ação emergencial para colaborar 
com as populações dos estados do 
Espírito Santo e Minas Gerais, diante 
da situação de calamidade que se ins-
talou nessas regiões após as últimas 
enchentes. Foram abertas contas 
para receber doações voluntárias: 
agência 1607-1, contas 70.000-2 
(FBB Enchentes ES) e 80.000-
7 (FBB Enchentes MG), CNPJ 
01.641.000/0001-33. O recurso será 
utilizado para necessidades urgentes 
das comunidades atingidas.

Até se consolidar, um novo negócio passa 
por várias etapas de amadurecimento.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/profissao-empreendedor-conheca-as-etapas-para-colocar-um-negocio-de-pe-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/trabalho-temporario-expectativas-positivas-para-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/gastos-de-brasileiros-no-exterior-cairam-54-em-2019/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/ultima-semana-para-adesao-ao-simples-nacional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/judiciario-sob-tiroteio/
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O sabor da volta 
às aulas

Bem se expressa o 
pedagogo Rubem 
Alves quando diz que 
o saber sem prazer é 
como a comida sem 
sabor

Vem dele a inspiração 
desta metáfora que 
envolve escritores e 

cozinheiros: “só aprende 
quem tem fome”. Por certo, 
alguém comeria uma refei-
ção que não lhe desperta 
o paladar com pouca mo-
tivação. Arrisco dizer que, 
da mesma forma, alguém 
ficaria entusiasmado em 
provar algo que lhe estimule 
outros sentidos, como o ol-
fato ou a visão – talvez daí 
venha a expressão “comer 
com os olhos”.

Curiosa pelas novidades 
da cozinha, li dias atrás 
sobre a neurogastronomia 
e um estudo sobre como o 
cérebro estabelece o gosto – 
apontando, inclusive, que os 
fatores sociais influenciam 
nessa percepção. Mágico, 
não é? Um convite a pensar 
sobre quanto da relação “sa-
ber e sabor” está presente 
no ato de aprender. Afinal, 
aprendemos o tempo todo 
e aprendemos mais e de 
forma mais significativa 
e duradoura quanto mais 
encantados e provocados a 
experimentar e “saborear” 
estivermos.

Vamos refletir sobre um 
momento bem específico 
desta relação... a volta às 
aulas. Quem teria animação 
em voltar às aulas se não 
espera ter experiências 
agradáveis sobre o ensino? 
Quem de nós retomaria a 
essa rotina após dias cheios 
de tranquilidade, liberdade 
e despreocupações? Com 
certeza, para que tenhamos 
motivação e vontade de 
retomar essa rotina, preci-
samos de muitos estímulos. 

Para que o retorno ao ano 
letivo seja prazeroso a pais, 
crianças e educadores, é ne-
cessário haver preparação 
de todas as partes. Diria 
que o planejamento dos 
professores para as primei-
ras semanas de aula seria o 
ato de aguçar o paladar dos 
alunos. Um envolvimento 
mútuo, que inclui responsa-
bilidade e criatividade. Uma 
boa dose de participação 
coletiva que acrescentará 
um tempero especial ao 
ensino, despertando o sabor 
do aprendizado logo nas 
primeiras aulas do ano. 

Começar bem um prato 

não é garantia de sucesso, 
mas já nos dá uma boa 
perspectiva de que teremos 
algo delicioso para provar 
no final. Pensando assim, 
o cuidadoso planejamento 
deste retorno, a escolha dos 
melhores ingredientes, os 
mais coloridos, mais sabo-
rosos para essa retomada, 
requer preparação, cuidado 
e muito amor. A escola inicia 
esse processo muito tempo 
antes. 

Enquanto os alunos ainda 
estão curtindo suas férias, 
a equipe de gestores pre-
cisa se mobilizar a fim de 
receber seus professores 
e organizar as primeiras 
receitas (semanas de aula); 
criar um ambiente acolhe-
dor e prazeroso, pensar no 
cardápio do ano e escolher 
os melhores elementos 
para produzirmos os pratos 
saborosos.

Da mesma forma, do outro 
lado, os pais e alunos devem 
se dedicar à preparação 
para uma nova rotina, dife-
rente da falta de rotina das 
férias. Todos engajados na 
cerimônia e nos preparati-
vos para tornar a ocasião 
a mais especial possível. 
Importante também nesse 
contexto é o papel da família 
em amenizar as dificuldades 
que os meninos e meninas 
enfrentam no retorno ao ano 
letivo. É verdade que, nas 
férias, não é conveniente 
impor-lhes os estudos. 

É momento de relaxar, 
conhecer lugares e pessoas, 
fazer novas descobertas. 
Porém, com a proximidade 
da volta às aulas, é preciso 
ficar atento para que a rotina 
de férias seja, sim, flexível, 
mas não imprópria. O sabor 
prazeroso do saber é uma 
responsabilidade de todos 
os envolvidos no processo 
de construção do conhe-
cimento. Esse conjunto 
determina o rito de preparo 
dos pratos e sua forma de 
apresentação à mesa. 

Do começo ao fim do ano 
letivo é necessário que os 
participantes da produção 
do saber estejam compro-
metidos. Só assim, a escola 
será mais do que prédios, 
salas, quadros, programas, 
horários e conceitos. A es-
cola será, sobretudo, gente. 
Gente que trabalha, que 
estuda, que se alegra, se 
conhece e se estima. Gente 
que tem fome de “desco-
brir”, ávida por sentir o sa-
bor agradável da educação. 

 
(*) - É coordenadora pedagógica do 

Sistema Positivo de Ensino.

Claudia Saad (*)
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Governança de dados é a chave 
para a transformação digital

Flavio Carnaval (*)

Essa ideia não está totalmente 
errada, mas, trazendo o con-
ceito para o cenário brasileiro, 

é possível perceber que a maior parte 
das empresas Brasileiras estacionaram, 
estão a dois passos atrás se compara-
das às empresas do mesmo setor em 
países que são investidores altos em 
tecnologia, principalmente quando se 
trata do uso de tecnologias avançadas. 
Ainda se investe pouco do capital em 
inovação e o que se faz, certamente 
deve ter sido testado exaustivamente 
pelo mercado antes de ser adotado. 
Isso não quer dizer que o potencial de 
transformação não possa ser sentido 
no país, mas que existe um entrave 
essencial a ser superado antes que essa 
realidade possa se disseminar de forma 
homogênea: a governança de dados.

E o que isso significa? Na prática, 
que grande parte das companhias 
está investindo em ferramentas de TI 
inspiradas pelos resultados que podem 
trazer, mas, por falta de conhecimento 
ou experiência, fracassa. Para ter uma 
ideia, estimativas da Bain&Company 
mostram que a transformação digital só 
atinge êxito total em 12% das empre-
sas. Isso está relacionado a diferentes 
fatores, é claro, mas há que se consi-
derar o fato de que companhias ainda 
não sabem usar o potencial que seus 
próprios dados têm a oferecer.

Isso é possível porque grande parte 
das empresas – em todos os setores 
– ainda está organizando as informa-
ções que armazena, motivadas princi-
palmente pela aplicação da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), cuja 
vigência no Brasil começa em agosto 
do próximo ano.

Independente dos motivos que levam 
as companhias a começarem a procurar 
e organizar os dados que possuem, a 
iniciativa em si é extremamente válida. 
Ela é a base para que as empresas pos-
sam começar a ter insights relevantes 
a respeito dos próprios produtos e 
serviços, além de observar o mercado 
com mais afinco e ter a possibilidade de 
reagir de forma cada vez mais assertiva.

Isso, é claro, repercute na sociedade. 
Hoje, economias maduras já pensam 
no próximo passo além do Big Data e 
da inteligência artificial, indo além das 

formas tradicionais de automatização 
de processos para criar tarefas 100% 
automatizadas por robôs inteligentes. 
Para isso, é necessário que cada vez 
mais pessoas tenham a capacidade de 
reunir os dados que são vitais para a 
organização e analisá-los de modo a ti-
rar o máximo das informações obtidas.

Capacitação é a palavra de ordem 
nesse momento. Líderes precisam es-
tar cada vez mais informados a respeito 
das tecnologias adequadas para cada 
empresa e, mais do que isso, precisam 
reunir times multidisciplinares, capa-
zes de analisar, reunir e segmentar in-
formações valiosas para, então, aplicar 
processos de tecnologias avançadas 
capazes de trazer resultados cada 
vez melhores. No Brasil temos uma 
dificuldade grande em obter mão-de-
-obra qualificada e estudos garantem 
que se não começarmos agora, desde 
o ensino médio preparando os jovens 
para o mundo digital e dos dados, te-
remos um blackout sério de recursos 
humanos para tocar estas tecnologias 
avançadas já nos próximos 3 a 5 anos.

Mas, é importante saber como tudo 
começa. Segue um roteiro breve que 
as empresas devem prestar atenção:
	 •	Uma	estratégia	clara	sobre	como	o	

dado impacta o negócio e de que 
oportunidades queremos tratar;

	 •	Aportar	esforço	de	forma	inteligen-
te identificando áreas relevantes, 
onde o impacto do uso do dado seja 
importante;

	 •	Imprimir	contundência	adequada	
e decidida pela organização para 
usar recursos, investimentos e o 
apoio da organização naquilo que 
faça sentido para o negócio;

	 •	Buscar	parceiros	de	negócios,	de	
tecnologia e de processos que apor-
tem conhecimento para acelerar;

	 •	Ficar	atento	e	buscar	conhecimento	
vindo de outros setores que podem 
aportar relevância ao caso.

Como exemplo, a proposta de valor 
da Minsait é prover inteligência para 
gerenciar a cadeia de valor completa 
do uso dos dados permitindo imple-
mentar uma abordagem orientada, 
independentemente da maturidade 
das empresas, abordando facilitadores 
como estratégia, arquitetura, governo, 
cultura e talento, desafios tecnológicos 
(armazenamento, processamento, tra-
tamento e exploração e disponibilidade 
de informações), além de recursos 
avançados de algoritmo, inteligência 
artificial e integração ao núcleo do 
negócio. Faz parte deste processo um 
grupo de profissionais altamente qua-
lificados, com histórias de sucesso e 
produtos e aceleradores para facilitar a 
implantação de estratégias orientadas 
a dados.

Nesse ambiente, mais do que ne-
cessário, se adaptar é vital para que 
companhias possam sobreviver às 
transformações cada vez mais rápidas 
que o mundo digital proporciona. Estar 
preparado é apenas o início de uma 
gama de transformações pelas quais as 
empresas devem passar nos próximos 
anos. Em um mundo orientado por 
dados, saber reunir informações de 
maneira adequada e segura representa 
mais da metade do caminho rumo ao 
crescimento.

(*) É head de Tecnologias Avançadas da Minsait, 
uma companhia Indra, no Brasil.

Falar de avanços tecnológicos no mundo, hoje, é sinônimo de expressões como “big data”, “analytics”, 
“transformação digital” e “disrupção”, que muitas vezes trazem em si a percepção de que algo muito 
complexo e abstrato está acontecendo dentro de diferentes companhias – cujo impacto é feroz e cada 
vez mais ágil
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Senior anuncia 70 novas vagas de emprego 

@A Senior, empresa especialista em software para gestão, ini-
cia 2020 com mais de 70 vagas abertas no modelo CLT, para 

diferentes perfis de cargos: Liderança, Executivo de Contas, Dev, 
Analista de Sistemas, SDR, Qualidade, Suporte, Analista de Negócios, 
Arquiteto de Software, Arquiteto de Soluções, Gerente de Projetos, 
Pesquisador, UX, Vendedor Interno e Analista Financeiro. As oportu-
nidades estão divididas em diversas cidades, como Blumenau (SC), 
Joinville (SC), Ribeirão Preto (SP), Itu (SP), São Paulo (SP), Rio 
de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) 
e Belo Horizonte (MG). Os interessados devem acessar o site www.
senior.com.br/carreiras.

Aplicativo personalizado para agências

@A TZ Systems, empresa de tecnologia focada no mercado de tu-
rismo, lançou a versão em aplicativo do P.O.T.A (Personal On-line 

Travel Agency), que oferece soluções simples e eficazes para agências. 
O novo aplicativo traz todos os pacotes e serviços disponibilizados pelas 
agências em uma única plataforma, de maneira personalizada. Além das 
vendas poderem ser feitas on-line e diretamente no app, a plataforma 
também apresenta integração com o WhatsApp, facilitando o contato 
entre agência e consumidor. O aplicativo P.O.T.A. está disponível para 
download nas plataformas Android, através da Google Play Store e para 
iPhone, através da Apple Store (www.pota.com.br).

Aplicativo de programação e controle de 
coleta de numerário para clientes

@O Grupo Protege apresentou 
um novo serviço digital para 

varejistas, lotéricos, instituições 
financeiras e cooperativas de cré-
dito. O aplicativo “Protege Follow 
Me”, disponível para IOS e Android, 
facilita a organização e o controle 
dos clientes, trazendo comodidade 
ao permitir acesso em tempo real 
a programação de atendimento 
e acompanhamento dos valores 
coletados e processados (quando 
contratado). O APP Follow Me (me siga, em tradução livre) foi de-
senvolvido para que o cliente possa acompanhar com transparência o 
processo de transporte e processamento do numerário em seu esta-
belecimento. Quando o carro-forte estiver a 30 minutos de distância 
do ponto comercial, o tomador de serviço credenciado receberá uma 
notificação push em seu celular e poderá se preparar para a recepção 
do carro-forte em seu estabelecimento.

Novo podcast mensal para viajantes 
corporativos que estão na estrada

@A CWT no Brasil, empresa de gestão de viagens B2B4E (Busi-
ness to Business for Employees), anuncia hoje o lançamento 

do podcast mensal Business Travel On the Fly, que abordará o 
setor de viagem e negócios com assuntos e questões que afetam 
os viajantes corporativos. “Constantemente, procuramos manei-
ras significativas de nos engajar com os viajantes corporativos, e 
entrar no mundo dos podcasts é uma inovação lógica e acessível 
para esse contato”, diz Julian Walker, Head of External Market 
Communications na CWT. 

ricardosouza@netjen.com.br

AI/Senior

AI/Grupo Protege

Notebook híbrido para salas de aula
A Positivo anuncia hoje 

na BETT Show, um dos 
principais eventos do mun-
do dedicados a tecnologia 
educacional, que acontece 
em Londres, o Positivo Wise 
N1212S. O equipamento, 
notebook 2 em 1 destacável, 
com utilização como tablet 
ou notebook, integra as duas 
tecnologias a favor do ensi-
no. Em parceria com a Mi-
crosoft, a qual oferece toda 
segurança e desempenho do 
Windows 10 em modo S para 
o novo computador, o Posi-
tivo Wise N1212S chegou 
ao mercado brasileiro com 
exclusividade para escolas 

públicas e privadas, por 
preços a partir de R$ 2.174.  

“O Positivo Wise 1212S 
foi pensado e desenvolvido 
com extrema atenção a 
cada detalhe que pudesse 
dar a professores e alunos 
a versatilidade necessária 
para que a tecnologia fosse 
usada em prol da educação. 
É com muito orgulho que 
lançamos um produto mo-
derno, eficiente e seguro 
que pode ser adaptado às 
diversas necessidades da 
sala de aula”, disse Cinthya 
Ermoso, gerente de Produ-
tos da Positivo Tecnologia.
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D - Obras Públicas
Acontece em Brasília, entre os dias 13 e 15 de maio, o II Encontro 
Nacional de Obras Públicas. Serão discutidos por meio de palestras e 
debates os principais procedimentos e as boas práticas a serem obser-
vadas na gestão contratual de obras públicas, além da desburocratização 
das licitações, contratos e a execução de obras públicas no país. Serão 
abordadas questões como a melhoria da eficiência nas contratações de 
obras públicas; a Nova Lei de Licitações; a racionalização das contra-
tações de obras públicas; a otimização da tramitação e processamento 
do procedimento licitatório segundo as regras atualmente existentes; 
a redução dos gargalos da fase de execução contratual; a inovação e a 
segurança jurídica. Mais informações: (41) 98814-7954.

E - Habilidades Emocionais
Pessoas que desenvolvem habilidades emocionais e técnicas são capazes 
de administrar melhor suas vidas pessoais e profissionais. Reconhecendo 
a importância dessas transformações para o estilo de vida contemporâneo, 
a The School of Life, que se dedica a desenvolver inteligência emocio-
nal por meio da cultura, realiza, no dia 1º de fevereiro, das 9h às 18h, 
o novo workshop “Mindset de Mudança”. O mini-intensivo nasce para 
suprir demandas, de profissionais e empresas, que buscam desenvolver 
competências como autoconsciência, adaptabilidade e objetividade. Mais 
informações: (www.theschooloflife.com).

F - Carros por Assinatura
Na semana em que comemora 466 anos, a Porto Seguro mostra que os 
moradores da maior metrópole do país estão abrindo mão do automóvel 
próprio por uma nova modalidade de uso do veículo. A adesão dos pau-
listanos ao Carro Fácil (carros por assinatura) cresceu 37% entre janeiro 
e setembro do ano passado, em comparação com os mesmos meses de 
2018. Os homens foram os que mais utilizam o serviço no período (65%). 
A faixa etária de 41 a 60 anos liderou as contratações (45%), seguida 
de 26 a 40 anos (42%) e acima de 60 anos (12%). A mensalidade parte 
de R$ 999 e fornece, ainda, seguro, assistência 24 horas, manutenção 
preventiva com serviço leva e traz e serviços à residência. 

A - Compras por Smartphones
O acesso a smartphones, redes wi-fi e pacotes de dados com preços 
acessíveis transformou a maneira como os brasileiros utilizam os dispo-
sitivos. Nos últimos anos, a visita às lojas físicas para pesquisar preços 
ou comprar determinado produto tem sido substituída pelo mobile. 
Com um celular à mão, o brasileiro modificou a forma como são feitas 
as compras pela internet, um caminho sem volta. De acordo com uma 
pesquisa da CNDL, 86% dos consumidores conectados realizaram ao 
menos uma compra em lojas online no último ano. Desse total, 67% 
utilizaram o smartphone para concluir o negócio. 

B - Franquias de Crédito
A help!, rede de franquias de crédito do Grupo BMG, foi considerada  
uma das 50 maiores franquias do mercado brasileiro, segundo o ranking 
da Associação Brasileira de Franchising. A help! conquistou o 24º lugar 
do levantamento ‘Perfil das 50 Maiores Redes de Franquias do Brasil’, 
consolidando sua posição como uma das líderes em seu mercado. O 
resultado foi recebido com muito orgulho pelo BMG. “Ao longo do ano 
passado, executamos um plano de expansão, focado em crescimento e 
no reforço da marca no mercado. A classificação da help! no ranking vem 
para concretizar nosso modelo de negócios”, celebra Adriano Batistela, 
diretor de franquias e expansão da marca. 

C - Novos Talentos
O Grupo FCamara - empresa que transforma desafios de TI em soluções 
digitais inovadoras - está com inscrições abertas para o Programa de 
Formação. São oportunidades para atuar nas áreas de Desenvolvimento 
e UX Designer - o programa é presencial, remunerado e com possibi-
lidades de efetivação. O programa é um dos diferenciais da empresa e 
tem como principal objetivo preparar o profissional para o futuro. Em 
dez anos de atuação no mercado, o programa já formou mais de 3 mil 
talentos. “Estamos em busca de grandes talentos que queiram aprender e 
crescer conosco, com vontade de construir história e deixar sua marca”, 
afirma Fabio Camara, CEO da empresa. Inscrições e mais informações: 
(https://bit.ly/2NR3YL1).

G - Impressão Têxtil
No dia 4 de fevereiro, a Epson do Brasil inaugura o Solutions Center, o 
primeiro Centro de Soluções da Epson na América Latina voltado para 
a indústria têxtil. Construído para impulsionar a expansão global dos 
negócios de impressão digital têxtil, o espaço servirá como um centro 
de experimentação e difusor de conhecimento sobre inovação no setor. 
Entre as soluções expostas estarão a Monna Lisa Evo Tre 16, que imprime 
diretamente em qualquer tipo de tecido, e a linha SureColor Série F, 
voltada para pequenos e médios empreendedores, além de dois novos 
pré-lançamentos exclusivos. Outras informações: (www.epson.com.br).

H - Varejistas de Shoppings
O WFaria Advogados e a Associação Brasileira dos Lojistas Satélites 
promovem o evento “Atualidades Jurídicas: Criminalização da Inadim-
plência do ICMS, Nova Lei de Franquias e Atualização sobre a Folha de 
Pagamentos”, na sexta-feira (31), às 9h, na rua Joaquim Távora, 1240, 
Vila Mariana. Gratuito, mas reservado exclusivamente para associados, 
o encontro terá exposições e debates com os especialistas Pedro Ackel, 
Leonardo Mazzillo, Rubens Souza e Ana Julia Moraes, integrantes da 
banca. Inscrições tel.11 3168.5051 e 11 3168.3357 e-mail: (contato@
ablos.com.br).

I - Vagas Abertas
A Cargo X, logtech brasileira fundada em 2013 com o objetivo de tornar 
as transportadoras mais eficientes, disponibiliza 250 vagas na cidade de 
São Paulo no primeiro trimestre. São para diferentes áreas de atuação 
como tecnologia, BI (Business Intelligence) e parcerias estratégicas. Na 
empresa, o colaborador fica livre dos ambientes formais, hierárquicos 
e padronizados. A empresa preza a autonomia com responsabilidade, 
transparência nas relações e coragem para inovar. Entre os benefícios 
oferecidos estão: plano de saúde, odontológico, gympass, frutas no escri-
tório, day off de aniversário, happy hour e flexibilidade de horário. Para 
conferir as vagas disponíveis acesse (https://jobs.kenoby.com/cargox). 

J - Segurança Pública
Com o apoio do Ibracon (Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil), no próximo dia 30 (quinta-feira), das 8h30 às 13h, no Teatro 
do CIEE, acontece o seminário “O Futuro da Segurança Pública no Bra-
sil”, promovido pela Trevisan Escola de Negócios e pelo Instituto para 
Reforma das Relações entre Estado e Empresa. O tema das palestras: 
“Pacote anticrime”; “Combate à economia do crime: discriminação da 
maconha, combate aos falsificados, tráfico de armas”; “Crimes de into-
lerância: raça, credo e orientação sexual”; e “Políticas de segurança: 
estratégias e realidades em debate”. As inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas no site (www.iree.org.br). 

Novas e rentáveis 
opções de investimento

Sem pressão 
inflacionária, a 
Selic, já em seu nível 
histórico mais baixo, 
deve continuar em 
queda

Para o investidor, que 
ainda traz hábitos da 
época em que o país 

mantinha as mais altas taxas 
de juros do mundo, a saída é 
diversificar, evitando ativos 
vinculados à renda fixa e 
buscar mais risco. Dentre as 
opções com melhor desem-
penho em 2019, destacam-
-se algumas surgidas nos 
últimos anos, que, além de 
dispensarem a intermediação 
bancária, proporcionaram 
retornos de até 18,7% ao ano 
a investidores que apostaram 
na economia real.

O investimento coletivo, ou 
crowdfunding, é uma dessas 
alternativas. Com o cresci-
mento no número de startups, 
o equity crowdfunding tem 
se popularizado. Consiste 
na compra de participações 
acionárias em empresas de 
tecnologia nascentes. A ideia 
é que, quando a startup vingar, 
a venda das ações resulte em 
lucro. Embora permita apor-
tes pequenos, é uma alternati-
va arriscada já que, conforme 
dados de diversas entidades, 
caso de Federação Assespro 
e a AB Startups, apenas uma 
em cada dez startups nascidas 
no país sobrevive.

Outra modalidade é o cro-
wdfunding imobiliário, que 
concentra tanto o maior nú-
mero de investidores quanto 
os maiores valores captados. 
Nele, ao invés de se tornar só-
cio, a aplicação se dá via com-
pra de cotas, que são títulos de 
dívida de uma incorporadora 
que busca recursos para re-
alizar um empreendimento. 
No final do projeto – que, em 
geral, leva de 18 a 24 meses 
para ser concluído –, o cotista 
tem direito a uma participação 
no Valor Geral de Vendas. 

Os projetos são descritos 
nos sites das fintechs, onde, 
via transferência bancária, 
pode-se adquirir quantas 
cotas se desejar, cada uma 
delas, por R$ 1 mil. Como o 
investidor escolhe em quais 
projetos irá aplicar, ele acaba 
criando seu próprio fundo 
imobiliário, modelo em que, 
dentre outras diferenças, tem 
sua composição determinada 

pelos seus gestores. A forma-
ção dessas carteiras conta 
com a avaliação prévia pres-
tada por plataformas como 
a Urbe.me, que inaugurou o 
crowdfunding imobiliário no 
país, em 2015. 

Surgida em um escritório de 
arquitetura, a empresa só dis-
ponibiliza projetos que sejam 
viáveis comercialmente e, a 
partir daí, apresenta projeções 
de rentabilidade, as quais têm 
se cumprido, com retornos 
de até 18,7% ao ano. Desta 
maneira, a plataforma mitiga 
um dos principais riscos ao 
investidor, o mau desempenho 
das vendas. Atualmente, a 
Urbe.me disponibiliza projetos 
que projetam rentabilidades 
anuais de 15% a 20,5%.

O principal risco para os 
cotistas é a inadimplência 
da incorporadora. A fim de 
consolidar-se como boa opção 
de investimento para diversifi-
cação do portfólio, a Urbe.me 
aceita apenas empresas sólidas 
para a busca de capitalização. 
O rigor com esses critérios, que 
passa pela análise da saúde 
financeira e da reputação de 
mercado dessas companhias, 
fez a plataforma disponibilizar 
projetos de apenas 20 das mais 
de 500 incorporadoras que já 
a procuraram. 

Apesar disto, vale destacar 
que o investimento direto no 
mercado imobiliário é des-
tinado à alocação parcial da 
carteira do investidor com 
um perfil moderado ou arro-
jado, tendo como principal 
vantagem a possibilidade de 
rentabilidades superiores a 
400% do CDI atual, mas quase 
nenhuma liquidez para quem 
precisar dos recursos de ma-
neira antecipada e sujeito a 
prorrogação no prazo inicial-
mente estipulado de retorno.

O crowdfunding imobiliário 
é um investimento direto na 
economia real, particularmente, 
na construção civil, maior gera-
dor de empregos da economia. 
Para incorporadoras, a reunião 
de pequenos investidores pos-
sibilita levantar recursos que 
os financiamentos bancários à 
construção civil não contem-
plam e que representam cerca 
de 5% do custo total. Para co-
tistas, dá acesso a um mercado 
rentável que antes estava restri-
to a investidores institucionais, 
que se tornavam sócios dos 
empreendimentos aportando 
alguns milhões de reais.

(*) - É diretora-executiva da Urbe.me.

Eduarda Fabris (*)

A projeção para a expansão do PIB se mantém em 2,31% para 2020.

As instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central (BC) 
reduziram a estimativa para a inflação 
este ano. A projeção para o IPCA – a 
inflação oficial do país – caiu de 3,56% 
para 3,47%. A informação consta 
no boletim Focus, do BC, que traz 
as projeções de instituições para os 
principais indicadores econômicos. 
Para 2021, a estimativa de inflação 
se mantém em 3,75%. 

A previsão para os anos seguintes 
também não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023. A projeção para 
2020 está abaixo do centro da meta 
de inflação que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é de 4% 
em 2020, com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para cima ou 
para baixo.

Para alcançar a meta de inflação, 
o Banco Central usa como princi-
pal instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente definida 
em 4,5% ao ano pelo Copom. De 
acordo com o boletim, a Selic deve 
cair para 4,25% ao ano até o fim de 
2020. Para 2021, a expectativa é 
que a taxa básica suba para 6,25%. 
Para 2022 e 2023, as instituições 
estimam que a Selic termine os 
períodos em 6,5% ao ano.

A projeção para a expansão do PIB 
se mantém em 2,31% para 2020. As 
estimativas das instituições financei-
ras para os anos seguintes, 2021, 2022 
e 2023 também continuam em 2,50%. 
A previsão do mercado financeiro para 
a cotação do dólar está em R$ 4,10 
para o fim deste ano e R$ 4,00 para 
2021 (ABr).

Para 2020, o IBGE estima safra recorde e 
aumento de plantio, o que deve diminuir a pressão 

inflacionária sobre a cadeia alimentícia.

Entre as nove catego-
rias que compõem 
o indicador, três so-

freram variações negativas 
em dezembro: artigos de 
residência (-1,04%), vestu-
ário (-0,78%) e habitação 
(-0,58%). 

Por outro lado, o segmento 
de alimentos e bebidas foi o 
principal responsável pela 
aceleração do custo de vida 
em dezembro, com alta de 
3,42%, maior da série histó-
rica, iniciada em dezembro 
de 2010. No acumulado 
dos 12 meses de 2019, o 
segmento apresentou acrés-
cimo de 8,15%. Segundo a 
FecomercioSP, alimentos e 
bebidas, transportes e saúde 
representam mais de 56% do 
orçamento médio dos lares, 
e, por estarem em alta, hou-
ve contração na renda das 
famílias em 2019 – especial-

Demanda por 
Crédito do 
Consumidor avançou 
4% em 2019

A Demanda por Crédito do Consu-
midor recuou 1,2% em dezembro na 
comparação com novembro, de acordo 
com dados nacionais da Boa Vista. Na 
comparação com dezembro de 2018, 
o indicador recuou 0,8%. Já no acu-
mulado de 2019, houve avanço de 4% 
contra o ano anterior. Considerando os 
segmentos que compõem o indicador, 
o Financeiro apresentou elevação de 
6,1% no ano, enquanto o segmento 
Não Financeiro registrou evolução de 
2,5% na mesma base de comparação.

A trajetória do indicador ao longo 
de 2019 mostra certa estabilidade do 
ritmo de crescimento da demanda 
por crédito, refletindo ainda o tímido 
crescimento da economia e o mercado 
de trabalho fragilizado por elevadas 
taxas de desocupação e subutilização 
da mão de obra. 

Além da necessidade de um avanço 
no mercado de trabalho, a melhora na 
avaliação sobre a recuperação da eco-
nomia e a redução do endividamento e 
comprometimento de renda são fatores 
importantes para diminuir a cautela 
dos consumidores, afetando, com isto, 
o movimento da demanda por crédito. 
Para os próximos meses, portanto, 
uma melhora nas perspectivas sobre 
o consumo e a redução das taxas de 
juros podem favorecer a demanda por 
crédito (AI/Boavista).

Pixabay/Reprodução
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Alimentos e bebidas puxam 
alta de 4,95% no custo de vida
O custo de vida na região metropolitana de São Paulo registrou alta de 1,03% em dezembro, encerrando 
2019 com elevação de 4,95% – frente aos 3,34% que havia atingido em 2018. O levantamento é da 
pesquisa Custo de Vida por Classe Social, realizada FecomercioSP

produtiva podem priorizar 
a aquisição de alguns que 
registraram retração, tais 
como massa semipreparada 
(-0,55%), tomate (-24,44%), 
alface (-0,91%), mamão 
(-5,9%), queijo (-1,81%), 
linguiça (-1,11%), peixe 
cação (-6,2%), entre outros.

A boa notícia é que, para 
2020, o IBGE estima safra 
recorde e aumento de plan-
tio, o que deve diminuir a 
pressão inflacionária sobre a 
cadeia alimentícia. Já para os 
comerciantes que trabalham 
com bens duráveis, pode ser 
o momento oportuno para 
adquirir mercadorias, pois 
houve recuo de itens dos 
segmentos TV, som e infor-
mática (-4,78%), móvel para 
sala (-5,66%), móvel para 
copa e cozinha (-7,61%) e 
colchão (-3,99%) - (AI/Fe-
comercioSP).

mente para as classes E e D 
–, pois são itens de primeira 
necessidade. 

O setor de transportes foi 
responsável pela segunda 
maior alta de dezembro 
(1,74%) e fechou o ano com 
elevação de 6,07%. Já em 

saúde, a alta mensal foi de 
0,41% e a anual, de 5,02%. 
Levando em conta que o gru-
po de alimentos e bebidas foi 
o que apresentou mais altas 
ao longo de 2019, os empre-
sários do setor que precisam 
desses itens em sua cadeia 

Mercado financeiro reduz 
estimativa de inflação para 3,47%



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

Tel: 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA CAITANO, profissão: encarregado 
de expedição, estado civil: divorciado, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 
13/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Caitano Filho e de Sandra da Silva Figueira Caitano. A pretendente: CAMILA ANTONIA 
SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio José Sousa Santos e de Meire Antonio Santos.

O pretendente: ANTÔNIO XAVIER PEREIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Orós, CE, data-nascimento: 14/02/1956, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco Xavier da Silva e de Maria Stela Pereira 
da Silva. A pretendente: IRACEMA DA ROCHA DE QUEIROZ MATIOLI, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 
06/12/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Saturnino 
Cipriano da Rocha e de Maria Dias da Rocha.

O pretendente: MANOEL MESSIAS, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em São Francisco, MG, data-nascimento: 24/05/1951, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Anizio Fereira Lima e de Josefa Soares Lima. A 
pretendente: MARIA DE LURDES DANIEL, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Inajá, PE, data-nascimento: 15/03/1935, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Zeferino Justo da Silva e de Virginia Daniel da Silva.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: JHONATHA LACERDA PEREIRA, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, data-nascimento: 25/05/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sergio Pereira de Jesus e de Ana Lucia 
Lacerda Miranda. A pretendente: LUANA MARIA DA SILVA, profissão: supervisora de 
produção, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 26/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Luis Gabriel da Silva e de Maria 
José da Silva. R$ 13,45

O pretendente: EVERSON BISPO DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Alagoinhas - BA, data-nascimento: 06/04/1988, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Everaldo Teles dos Santos e de Edna Bispo dos 
Santos. A pretendente: DEISE MIRANDA DE JESUS, profissão: frentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, data-nascimento: 09/10/1993, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Sergio Pereira de Jesus e de Ana Lucia 
Lacerda Miranda. R$ 13,45

O convivente: GIBRAN DA SILVA CASTRO, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Manaus - AM, data-nascimento: 09/01/1982, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Círio José de Castro e de Elizabeth da Silva 
Castro. O convivente: CESAR AUGUSTO RAIMUNDO SILVA, profissão: assistente 
de arquitetura, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/12/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Alves da Silva 
e de Maria Inês Raimundo Silva. R$ 13,45

O convivente: DEVAIR BARBOSA DOS SANTOS, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Minas Novas - MG, data-nascimento: 15/07/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Lucivani Barbosa Duarte e de Anita Ferreira 
dos Santos. A convivente: MARIA ALINE BARBOSA SANTOS, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas - MG, data-nascimento: 06/11/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Nilton Batista dos Santos e 
de Salvina Barbosa de Oliveira. R$ 13,45 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/08/1965, auxiliar de serviços gerais, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Euclides Pereira dos Santos e de Francisca Sales 
de Oliveira; A pretendente: MADALENA DE JESUS BENTO, brasileira, solteira, nascida 
aos 12/08/1968, de serviços domésticos, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Bento e de Isaura de Jesus.

O pretendente: RICARDO BRAZ DE MACEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/04/1987, auxiliar de serviço gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Nilton Braz de Macedo e de Maria Lima Braz de 
Macedo; A pretendente: BRUNA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1993, 
auxiliar de cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Alverina da Silva Honorio.

O pretendente: DANILO DA SILVA SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/06/1990, 
auxiliar de açougueiro, natural de Jacobina - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Francisco Rodrigues Soares e de Maria das Neves da Silva 
Carneiro; A pretendente: MARIA CíNTIA DAMASCENO, brasileira, solteira, nascida 
aos 06/03/1980, técnica de vendas, natural de Senhor do Bonfim - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoelito Damasceno e de Marinalva 
Durvalina Damasceno.

O pretendente: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/02/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Luis Barbosa de Souza e de Generosa de Oli-
veira Grama; A pretendente: MARIANA DE SOUZA RODRIGUES, brasileira, solteira, 
nascida aos 04/06/1999, estagiaria supply chain, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Samuel Martins Rodrigues e de Roseli 
de Alcantara de Souza Rodrigues.

O pretendente: ALEX DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/07/1994, 
auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Henrique Jesus de Oliveira e de Maria Isaldete da Silva Oliveira; A 
pretendente: ALLINE MADALENA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 22/08/2000, 
jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Jose Miguel da Silva e de Madalena Floriana da Silva.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/12/1982, 
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Maria Aparecida dos Santos; A pretendente: VANESSA JANOFSky, bra-
sileira, solteira, nascida aos 10/12/1981, consultora cirúrgica, natural de Itanhaém - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Christian Walter Janofsky 
e de Carmen Guardia Janofsky.

O pretendente: ANDRELINO CEARENCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/11/1980, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Manoel Cearencio da Silva e de Elzita da Conceição da Silva; 
A pretendente: kELLy REGINA FRANCISCO, brasileira, divorciada, nascida aos 
28/09/1978, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Abel Dias Francisco e de Raimunda Rosa Francisco.

O pretendente: ALEX BARBOZA DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/03/1986, operador de estacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Edson Cesar Barboza da Silva e de Edjane 
da Silva Santos; A pretendente: TAMIRES TAVARES DE SOUSA, brasileira, solteira, 
nascida aos 15/08/1993, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sandro Tavares de Sousa e de Elsa Maria da Silva.

O pretendente: MICHAEL SIDNEy SALES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/06/1990, caseiro, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Mauricio Gonçalves da Silva e de Vilma Aparecida 
Sales; A pretendente: MARIA SONIA MINERVINO, brasileira, divorciada, nascida aos 
11/06/1978, cozinheira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Carleon Minervino e de Maria Helena Pereira Minervino.

O pretendente: GILMAR SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/01/1986, montador, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio dos Santos e de Alvina Oliveira das Silva; A 
pretendente: DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/03/1988, de serviços domésticos, natural de Itaberaba - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ademário Silva dos Santos e de 
Elza Jesus do Nascimento.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ EDMILSON ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
encarregado de estamparia, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/06/1987), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edésio Lopes dos Santos e de Maria Zélia 
Alves dos Santos. A pretendente: MONICA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/05/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Waldomiro Paula da Silva e de Maria Helena Clemente da Silva.

O pretendente: JORGE LUIS SUQUI MURGUEITIO, estado civil divorciado, nascido em 
Guayaquil, no dia (25/07/1981), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Eduardo Suqui Guicapi e de Maria Murgueitio. A pretendente: CIRLENE FIGUREDO 
RAMOS, estado civil solteira, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (17/04/1993), residente 
e domiciliada em Francisco Morato, SP, filha de Milton Ramos e de Tereza Figueredo Ramos.

O pretendente: JOSÉ ELIONALDO GOMES, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Icó, CE, no dia (17/11/1970), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antônio Gomes de Souza e de Rita Izabel Silva Gomes. A pretendente: MARIA 
SANTA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Orós, CE, no dia (10/02/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Enilson de Oliveira e de Eliene Soares Ferreira.

O pretendente: UILSON DE SOUZA SANTOS, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (23/09/1961), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Esperidião de Souza Santos e de Silveria Mêrce Dos Santos. A preten-
dente: SELMA BRASILIO DOS ANJOS ALVES, estado civil viúva, profissão cuidadora, 
nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (05/05/1967), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Brasilio da Silva e de Luiza Guerra da Silva.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
militar, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (27/07/2000), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo José dos Santos e de Márcia 
Soares dos Santos. A pretendente: kELLy PEREIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia (12/03/2000), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Fernando da Cruz Souza e de Silvana Pereira.

O pretendente: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão estagiá-
rio, nascido em Osasco, SP, no dia (01/10/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Itamar Silva de Oliveira e de Rita de Cassia dos Santos Oliveira. 
A pretendente: VITTORIA SANTANA BEZERRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (24/10/1997), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Uilson Fernando Gonsalves Bezerra e de Joana D Arc Santana.

O pretendente: ALEXANDRE ROBSON DOS SANTOS CUSTODIO, estado civil solteiro, 
profissão taxista, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/02/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Custodio e de Marinalva dos Santos Custodio. 
A pretendente: SILVANA GONÇALVES OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão moto-
rista, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/06/1990), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Canguçu Oliveira e de Cacilda Zumara Gonçalves Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
desempregado, nascido em nesta Capital, no dia (17/04/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebatião Marques da Silva e de Marinete Paulo dos 
Santos. A pretendente: kAREN ANDRADE SILVA, estado civil divorciada, profissão pro-
motora de vendas, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/02/1990), residente e domiciliada 
em Cotia, SP, filha de Francisco Ribeiro da Silva e de Maria de Jesus Andrade da Silva.

O pretendente: BRENO HIROSHI yAMAJI, estado civil solteiro, profissão indus-
triário, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (11/09/1998), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evison Shiyodi Yamaji e de 
Eliana Maria Luzia Yamaji. A pretendente: THAWANE RIBEIRO NAGALLI, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/11/2001), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Roberto 
Nagalli e de Norma de Jesus Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BRITO, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em Tanhaçu, BA, no dia (16/07/1949), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Joaquim de Brito Correia e de Maria José de Jesus. A pretendente: MARIA 
LUíSA ÂNGELO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Quipapá, PE, no dia 
(11/05/1964), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio José 
Ângelo e de Anésia Naziazena Ângelo.

O pretendente: ANSELMO GONÇALVES PEREIRA, estado civil divorciado, profissão mecânico, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/12/1961), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Zildo Gonçalves Pereira e de Ernestina Doratioto Pereira. A pretendente: 
ROSANGELA APARECIDA ZUMELE MARTINS, estado civil divorciada, profissão empresária, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (15/01/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dirceu Magalhães Martins e de Darci da Silva Zumele Martins.

O pretendente: EDENILSON BARBOSA, estado civil solteiro, profissão armador, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (16/08/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Daniel Barbosa e de Joelma Araujo Pinto. A pretendente: kÊNIA RAPOSO DE 
MELO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/12/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edeilson Claudino de Melo 
e de Tania Maria Santos Raposo.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: ANDERSON CARDOSO MELCHERT, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/05/1990, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Bonfim Melchert e de Cleonice Sampaio Cardoso; A 
pretendente: NALESkA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 31/12/1993, barista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Mauricio Antonio Pereira e de Antonia Erivani Pereira.

O pretendente: CASSIO MARCHESANI BRUM, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/02/1987, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Francisco da Silveira Brum e de Izabel Marchesani Brum; A pre-
tendente: NAyARA CLARICE MACHADO, brasileira, solteira, nascida aos 15/06/1998, 
vendedora, natural de Turmalina - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de José Adão Machado e de Maria Alice de Sousa Machado.

O pretendente: MAILSON CARDOSO MARQUES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 24/05/1996, lider de limpeza, natural de Pirapora - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Vilson Marques de Sousa e de Neuma Cardoso 
de Sousa; A pretendente: THAMIRES FRANCO DA CRUZ, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/12/1996, operadora de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gilberto Rosa da Cruz e de Rosa Franco da Cruz.

O pretendente: SANDRO ARAUJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/07/1982, 
cozinheiro, natural de Anguera - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Domingos Paulo da Silva e de Maria Rodrigues de Araujo; A pretendente: 
FERNANDA PEREIRA AMAIA, brasileira, solteira, nascida aos 21/10/1990, analista 
financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Borival Ferreira Amaia e de Gidalva Pereira de Jesus Amaia.

O pretendente: JONATHAN SANTOS AQUINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/03/1995, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Marcio Rodrigues Aquino e de Elizabeth Lima Santos Aquino; A 
pretendente: NATáLIA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
18/04/1996, do lar, natural de Medeiros Neto - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Edson dos Santos e de Alice Rodrigues dos Santos.

O pretendente: CLEVERSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/12/1998, servente de pedreiro, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre Pereira Santos e de Zelia Maria 
da Silva; A pretendente: GABRIELA MINEIRO MAIA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/01/2002, do lar, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Vital Gomes de Maia e de Maria Yolanda Mineiro Alves.

O pretendente: LEONARDO JARDIM SANCHES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/07/1989, analista de segurança da informação, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Gonzaga Sanches e 
de Maria José dos Santos Jardim Sanches; A pretendente: CAMILA SOUZA E SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 04/08/1989, contadora, natural de São Paulo - SP, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Batista da Silva e de 
Silvia Maria de Souza e Silva.

O pretendente: VíCTOR BRANDãO MARTINS DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 05/09/1997, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Agnaldo Martins de Almeida e de Fanilza Alves 
Brandão de Almeida; A pretendente: EVELINA ABDyL, albanesa, solteira, nascida aos 
09/07/1996, estudante, natural de Albânia, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Ibrahim Abdyl e de Shkendije Abdyl.

O pretendente: ISRAEL MARQUES DE ALkIMIM FILHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/02/1985, técnico em telecomunicações, natural de Januária - MG, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Israel Marques de Alkimim e de Maria 
Gentileza de Souza Alkimim; A pretendente: BRUNA CAROLINA DE CARVALHO, 
brasileira, solteira, nascida aos 12/05/1988, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Valdemar de Carvalho e 
de Quiteria Maria de Carvalho.

O pretendente: RODRIGO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/07/1985, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Sobrinho dos Santos e de Evandi Bezerra da Silva; A 
pretendente: TAMIS GARCIA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 24/07/1991, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Celival Garcia de Souza e de Maria Garcia do Nascimento.

O pretendente: JULIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/09/1991, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Aparecido Pires de Andrade e de Solange Correa 
Pereira de Andrade; A pretendente: JOyCE SANTANA DE JESUS, brasileira, solteira, 
nascida aos 24/07/1996, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Noberto de Jesus e de Josefina 
de Santana Jesus.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: THIAGO BONIFáCIO FRAZATTI, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro, nascido em Birigui - SP, no dia 08/04/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ezequiel Frazatti Junior e de Maria Ines Alves Bonifácio 
Frazatti. A pretendente: ALINE SIMãO HELOU, estado civil divorciada, profissão fisiote-
rapeuta, nascida em Guarulhos - SP, no dia (09/04/1983), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wander Antônio Helou e de Maria Aparecida Helou.

O pretendente: NORBERTO JORDAN DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 16/06/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Norberto Costa e de Lourdes 
Bernadete Silva Costa. A pretendente: LILIAN CRISTINA FERNANDES MARTINHO, 
estado civil divorciada, profissão securitária, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
(10/10/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro 
Luiz Martinho e de Maria Aparecida Fernandes Martinho.

O pretendente: RENATO FERRAZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 25/04/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauro de Oliveira e de Rosangela Ferraz de Oliveira. A 
pretendente: BIANCA CONICELLI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida nesta Capital, Jardim América - SP, no dia (14/07/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gerson Luis de Oliveira e de Ana Paula Conicelli de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Há pelo menos duas décadas 
vem se falando sobre 
inteligência espiritual. 
Em 1994, o psiquiatra 
Robert Cloninger afirmou 
que essa é uma habilidade 
que permite ao ser 
humano transcender, ter 
comportamentos virtuosos 
que são exclusivamente 
humanos, como o perdão, a 
gratidão e a compaixão

Preocupado com a formação 
humana integral dos estu-
dantes, o Colégio Marista 

Ribeirão Preto oferece trabalho 
pastoral para desenvolver a inte-
ligência espiritual de seus alunos.

“A habilidade espiritual permite 
que o ser humano, entre outras 
particularidades, trabalhe com 
diversos sentimentos, como a sau-

“A estrutura básica do ser humano 
não é a razão, mas a emoção”.

Inteligência espiritual permite lidar com a saudade
dade, por exemplo. A saudade faz 
parte da vida de adultos e crianças. 
A falta de uma pessoa, lugar ou até 
situação é normal e é um sinal de 
que o que passou foi positivamen-
te marcante. O problema é que a 
saudade pode carregar consigo 
alguns sentimentos doloridos, 
como angústia e tristeza”, alerta 
a coordenadora da Pastoral do 
colégio, Lesciane Mael.

E para enfrentar ou saber li-
dar com a saudade é importante 
estimular a criança a falar sobre 
seu sentimento. E é aí que entra 
a escola, que precisa estar atenta 
aos sinais que a criança emite. Às 
vezes os alunos não conseguem 
expressar isso ou acham que não 
devem falar a respeito. Em casa, 
os pais devem conversar com seus 
filhos e, na escola, os professores 
devem criar momentos oportunos 
para que o aluno se abra. É por isso 
que o Colégio Marista oferece todo 

o aparato para que seus alunos tam-
bém recebam a formação humana.

Em 1990, o psicólogo Daniel 
Goleman afirmou que a estrutura 
básica do ser humano não é a razão, 
mas a emoção. Primeiro somos se-
res de paixão, de empatia, e depois, 
seres de razão. Ele se referia à inte-
ligência emocional. A inteligência 
produz uma série de intercâmbios 
entre os dois hemisférios do cére-
bro: o esquerdo, parte consciente 
e sede da inteligência racional, e o 
direito, o lado inconsciente e sede 
da inteligência emocional. 

Já a inteligência espiritual é algo 
que transcende qualquer enten-
dimento, ela não se alimenta com 
palavras (inteligência racional) 
nem com emoções (inteligência 
emocional), mas com o silêncio 
feito em oração e contemplação. 
Vale ressaltar que inteligência espi-
ritual não deve ser confundida com 
espiritualidade, caracterizada pelo 

modo de vida dos seres humanos 
que procuram a transcendência, 
que trilham seus caminhos, muitas 
vezes, com base numa religião.

A inteligência espiritual pressu-
põe a existência de um conjunto 
de habilidades e capacidades asso-
ciadas à espiritualidade de grande 
relevância nas operações da mente 
humana. O colégio oferece esses 
momentos de reflexão e oração, 
além de promover eventos de 
confraternização entre os alunos e 
seus familiares. Há estudos que já 
apontam que, com o tempo, a in-
teligência espiritual se transforma 
em sabedoria. 

“É fruto do conhecimento es-
piritual, que nos capacita para 
descobrir o que Deus espera de 
nós e discernir o caminho para 
a realização desta meta. Nos faz 
seres completos”, avalia Lesciane. 
(Fonte e mais informações: www.
colegiosmaristas.com.br).
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Judiciário 
sob tiroteio

A arquitetura dos 
Poderes apresenta 
fissuras, comprometendo 
os princípios de 
autonomia, harmonia 
e independência, 
conforme reza a letra 
constitucional

Ora é o Poder Execu-
tivo, que costumeira-
mente invade a seara 

do Legislativo, por meio de 
uma grande quantidade 
de Medidas Provisórias, 
sem caráter de urgência, 
conforme elas exigem; ora 
é o Poder Legislativo, que 
deixa imenso vácuo ao não 
aprovar legislação infra-
constitucional para fechar 
os buracos abertos pela CF 
de 88.

E nesse vácuo entra o 
Poder Judiciário, ao qual 
são submetidas questões 
de natureza constitucio-
nal não resolvidas por lei. 
Uma onda crítica bate nas 
portas da Suprema Corte, 
agora acusada de invadir a 
roça do Poder Legislativo, 
dando vazão ao conceito 
de judiocracia, democracia 
plasmada sob o jugo dos 
aplicadores da lei. Fosse 
essa apenas a mancha que 
suja as vestes de Thêmis, a 
deusa da Justiça, os danos 
que têm abalado seriamente 
a imagem do Judiciário, a 
partir da mais alta Corte, 
não seriam tão graves.

A artilharia pesada que 
tem o STF como alvo deve-
-se, sobretudo, à suspeição 
sobre o comportamento de 
alguns ilustres componen-
tes da Corte, identificados 
como soldados de causas 
partidárias ou simpatizan-
tes de A, B ou C, figuras que 
os escolheram quando go-
vernavam o país. Ademais, 
nos Estados, membros de 
instâncias judiciais, alguns 
de altas posições, têm sido 
envolvidos com suspeita de 
favorecimentos. 

Nunca se viu o poder dos 
juízes tão abalado por críti-
cas. A constatação é grave. 
Afinal de contas, trata-se do 
Poder mais identificado com 
a virtude da moral. Repre-
senta o altar mais elevado 
e nobre da verdade e da 
justiça. Acusações, mesmo 
isoladas, atingindo um ou 
outro de seus pares, acabam 
maculando a imagem da ins-
tituição. Até se compreende 
que parcela da indignação 
acumulada no país nesses 
tempos de polarização polí-
tica se dirige ao Judiciário. 
Mas devemos reconhecer 
que sua imagem apequenada 
constitui um dos maiores 
danos à alma nacional.

Sob esse contexto, é 
oportuno levantar a ideia, 
tão debatida, de rever os 
critérios de nomeação de 
ministros do Supremo e dos 
Tribunais de Justiça. Nossa 
maior Corte não tem juiz de 

carreira, eis que seus mem-
bros são escolhidos pelo 
presidente da República e, 
mesmo com seus méritos, 
são jogados na vala do viés 
partidário.

Urge puxar das gavetas 
do Congresso projetos que 
versam sobre a matéria. 
Alguns já são conhecidos, 
como aquele que sugere 
a nomeação de quadros 
por instituições como o 
próprio Poder Judiciário, o 
Congresso, a OAB, o MP e o 
Presidente da República. É 
evidente que uma escolha, 
a partir do envolvimento de 
entidades sérias e Poderes 
constituídos, terá caráter 
plural, ganhando maior 
legitimidade e respeito da 
sociedade.

Essa visão, que valoriza os 
eixos de nossa democracia 
participativa, seria aplica-
da também nos Estados, 
fazendo-se a adaptação para 
as instituições locais. O fato 
é que nenhuma autorida-
de, por mais alta, pode se 
escudar no manto sagrado 
do cargo.  O Judiciário é o 
mais respeitado dos Pode-
res, seja pela identidade de 
seus integrantes, seja pela 
nobreza de suas funções.

É triste constatar que a 
figura do juiz em nosso País 
não se cerca mais daquela 
aura sagrada que tanta reve-
rência impunha no passado. 
Em tempos idos, cultivava-
-se admiração por eles. Os 
juízes assumiam na pleni-
tude os traços nobres, que 
Bacon tão bem descreveu 
em seus ensaios: “os juízes 
devem ser mais instruídos 
do que sutis, mais reve-
rendos do que aclamados, 
mais circunspetos do que 
audaciosos. Acima de todas 
as coisas, a integridade é a 
virtude que na função os 
caracteriza”.

O juiz  ainda  tem  de  
enfrentar  um  calvário  par-
ticular, a via crucis da crise 
no seu espaço profissional, 
determinada pelos dilemas 
impostos pelo caráter dual 
do Estado brasileiro.   De 
um lado, o Estado liberal, 
fincado nas bases do equi-
líbrio entre os Poderes, no 
império do direito e das 
garantias individuais. De 
outro, o Estado assistencial, 
de caráter providencial, 
voltado para a expansão dos 
direitos sociais, ajustados e 
revigorados pela Constitui-
ção de 88.  

Os resultados vão bater 
em sua mesa: enxurradas 
de demandas crescentes 
e repetitivas em questões 
de toda a ordem. Chegou 
a hora da verdade para os 
Tribunais. O juiz deve ser, 
por excelência, o protótipo 
das virtudes.

(*) - Jornalista, é professor titular da 
USP, consultor político 

e de comunicação Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Em análise 
no Senado, 
pontos de 
recarga 
para carros 
elétricos

A Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle do Senado vai 
analisar projeto que prevê 
a instalação de pontos de 
recarga para carros elétri-
cos pelas distribuidoras de 
energia. O texto autoriza 
as distribuidoras a criarem 
uma tarifa específica para 
custear esse serviço, que 
seria paga apenas pelos 
consumidores que o utiliza-
rem. De autoria da senadora 
Daniella Ribeiro (PP-PB), a 
tarifa financiará a instalação 
e a manutenção dos pontos 
de recarga e também a adap-
tação da rede elétrica para 
recebê-los. 

O mecanismo de tarifação 
deverá permitir que os usuá-
rios acessem qualquer ponto 
dentro da área de cobertura 
da distribuidora, e o serviço 
deverá oferecer também a 
opção de pré-pagamento. 
Fica proibida a transferência 
de custos para os clientes 
da distribuidora que não 
fizerem uso dos pontos de 
recarga. As distribuidoras 
serão responsabilizadas por 
danos elétricos causados 
aos veículos que usarem o 
serviço de recarga. 

O Poder Executivo ficará 
incumbido de definir os pa-
drões técnicos dos pontos, 
e as distribuidoras deverão 
estabelecer as normas de 
segurança. Daniella observa 
que não existe nenhuma 
restrição à implementação 
de pontos de recarga no 
país, mas também não há 
incentivos para que esses 
investimentos aconteçam. 
Ao estabelecer uma fonte 
de custeio para as distri-
buidoras, a senadora espera 
vencer esse obstáculo (Ag.
Senado).

Consumidor tem direito de saber quanto 
paga de imposto, defende Randolfe.

Está pronto para ser vo-
tado na Comissão de Fisca-
lização e Controle do Senado 
o projeto que estabelece o 
dever de o fornecedor in-
formar o valor dos tributos 
incidentes sobre os produtos 
e serviços ao consumidor. A 
proposta do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
determina que ofertas e 
apresentação de produtos ou 
serviços devem incluir o pre-
ço sem o valor do ICMS e dos 
demais tributos sobre eles 
incidentes, discriminando 
assim quanto o consumidor 
está pagando em taxas.

Randolfe declara que o 
projeto busca corrigir a 
omissão dos impostos na 
apresentação de produtos 
ou serviços, ao prever que os 
fornecedores devem expor 
informações corretas, claras 
e em língua portuguesa so-
bre os bens oferecidos, além 
de informar com precisão a 
carga de tributos indiretos 
incidentes sobre o consumo.

“Trata-se de informação 

essencial para que os con-
sumidores saibam quanto 
de fato se paga de imposto 
sobre os bens adquiridos 
no comércio e, consequen-
temente, para tornar mais 
transparente a relação entre 
o governo, que frequente-
mente apresenta propostas 
de aumento de carga tri-
butária, e os contribuintes, 
que muitas vezes reclamam 
da grande quantidade de 
impostos incidentes sobre 
os produtos e serviços. Na 
maior parte dos países mais 
desenvolvidos, isso se faz há 
décadas”, disse.

O senador ainda defende 
que explicitar os dados sobre 
a carga tributária possibilita-
rá aos consumidores saber o 
quanto de imposto poderá 
ser sonegado, caso não peça 
a nota fiscal. Randolfe acre-
dita que isso fará com que 
os contribuintes solicitem 
o documento com mais fre-
quência, contribuindo para 
reduzir a sonegação fiscal 
(Ag.Senado).

Concurso do Senado: 
edital está em fase 
de ajustes

O presidente da comissão 
examinadora do concurso 
público do Senado, Roberci 
Ribeiro, esclareceu alguns 
dos motivos pelos quais o 
edital do certame ainda não 
foi publicado. Segundo ele, a 
comissão teve de fazer “uma 
série de ajustes nos modelos 
[de edital] até então adotados” 
para adequá-los à legislação 
vigente, a exemplo das regras 
de acessibilidade e de inclusão 
social. 

Ele assegura que a comissão 
está trabalhando para a publi-
cação do edital o mais breve 
possível. “Tanto o projeto bá-
sico como o edital de abertura 
precisam contemplar regras 
claras e objetivas que assegu-
rem a implementação dessas 
políticas públicas de cotas. 
O concurso deve ser o mais 
inclusivo e participativo possí-
vel, assegurando um conjunto 
de tecnologias assistivas para 
os candidatos que demandem 
atendimento especial”, diz o 
presidente da comissão.

A comissão está trabalhan-
do em um procedimento de 
identificação dos candidatos 
negros, pardos e com defici-
ência para evitar fraudes. No 
caso das cotas para negros, 
será averiguada a veracidade 
da declaração do candidato. 
Outra inovação, foi submeter 
os critérios de recrutamento e 
seleção às secretarias que se-
rão responsáveis pela lotação 
dos futuros servidores. 

O presidente da comissão 
elogiou a criação, pela Secreta-
ria de Transparência do Sena-
do, do hotsite do concurso na 
internet. Para ele, a iniciativa 
traz informações pertinentes 
não somente para os futuros 
candidatos, mas também para 
a comunidade interessada no 
trabalho desenvolvido na Casa 
(Ag.Senado).

Está pronto para ser votado na Comissão 
de Serviços de Infraestrutura do Senado o 
projeto que autoriza o uso dos recursos do 
Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) 
para custear desapropriações de áreas 
destinadas à ampliação da infraestrutura 
aeroportuária e aeronáutica civil. O pro-
jeto altera a Lei 12.462, de 2011, a fim de 
prever nova aplicação para os recursos 
do FNAC. 

O texto torna explícito que os recursos 
do fundo poderão ser utilizados para cobrir 
custos de desapropriações em áreas de 
ampliação aeroportuária. O Decreto 8.024, 
de 2013, que regulamenta o funcionamen-
to do FNAC, entre outras possibilidades, 
adianta que os recursos poderão ser 
utilizados para a realização de investi-

mentos em modernizações, construções, 
reformas e ampliações da infraestrutura 
aeroportuária e aeronáutica civil.

“A medida contribuirá para facilitar a 
ampliação de aeroportos ao disponibilizar 
recursos para tal fim, especialmente no 
momento em que o fundo recebe vultosos 
aportes em razão das últimas rodadas de 
concessões realizadas pelo governo fede-
ral”, observa o relator da proposição, sena-
dor Marcos Rogério (DEM-RO), favorável 
à aprovação do texto. A proposição será 
analisada em caráter terminativo na CI. Se 
aprovada, seguirá direto para a Câmara. 
De autoria do ex-senador Dalírio Beber, 
a proposição já foi aprovada na Comissão 
de Assuntos Econômicos, em dezembro 
de 2018 (Ag.Senado).

Usina de produção de biodiesel em Guamaré, 
no Rio Grande do Norte.

Atualmente a lei esta-
belece 10% como per-
centual obrigatório, 

mas o projeto do senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR), 
sobe o percentual para até 
20% de biodiesel na compo-
sição do combustível. 

O projeto prevê um au-
mento escalonado: de 11% 
a 15%, com evolução de 1% 
ao ano a partir de 12 meses 
após a data de promulgação 
da lei, sendo que para as re-
giões com grande produção 
de biodiesel esse aumento 
anual pode chegar a 2% ao 
ano. A cota só passaria de 
15% (até chegar a 20%) 
após um prazo de testes. 
Também prevê que, em 
dois anos da sanção da lei, 
o transporte público das 

Maia aguarda a volta do presidente do Senado para definir a 
instalação da comissão.

Percentual maior de biodiesel no óleo 
diesel está pronto para ser votado

Está pronto para votação na Comissão de Infraestrutura do Senado um projeto que aumenta a 
quantidade mínima de biodiesel que é adicionada ao diesel brasileiro

mento seja contado a partir 
de 2019, e não 12 meses 
após a lei entrar em vigor. 
Ele também retirou a pre-
visão de se criar um grupo 
de trabalho para aferição 
da viabilidade do uso do 
biodiesel puro. Destacou 
os benefícios decorrentes 
do combustível renovável 
para a preservação do meio 
ambiente.

Além disso, Bezerra lem-
brou que, do ponto de vista 
socioeconômico, a produ-
ção de biodiesel favorece 
o desenvolvimento da agri-
cultura familiar e o agrone-
gócio, criando empregos e 
gerando renda no campo, 
com maior arrecadação 
para estados e municípios 
(Ag.Senado).
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cidades com mais de um 
milhão de habitantes de-
verá ter 20% de biodiesel.

O relator do projeto, se-
nador Fernando Bezerra 

Coelho (MDB-PE), se mos-
trou favorável à aprovação, 
mas apresentou mudanças 
ao texto. Ele sugeriu que o 
prazo para o início do au-

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia, defendeu a instalação 
da comissão mista da refor-
ma tributária na primeira 
semana de fevereiro, assim 
que os trabalhos legislati-
vos forem retomados. Maia 
disse que vai aguardar o 
retorno do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
para decidir sobre a insta-
lação do colegiado.

“Vou conversar com o 
presidente Davi e vamos or-
ganizar isso para a primeira 
semana de fevereiro”, dis-
se. No final do ano passado, 
Alcolumbre anunciou a 
criação de uma comissão 
mista de 15 deputados e 
15 senadores para propor 
um texto que concilie as 
propostas do Senado, da 
Câmara e do governo, que 

Câmara se prepara para instalar 
comissão mista da reforma tributária
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ainda não foi encaminhada 
ao Congresso.

A nova comissão deve 
sistematizar os trabalhos 
já produzidos pelas duas 
Casas, de forma a facilitar 
a tramitação da proposta. 

Regimentalmente, mesmo 
com a instalação da comis-
são mista, nada impede a 
Comissão Especial da Re-
forma Tributária da Câmara 
de continuar em funciona-
mento (Ag.Câmara).

Projeto autoriza uso de fundo na 
infraestrutura aeroportuária

Informação de preço 
de produto deve incluir 

valor sem impostos
Roque de Sá/Ag.Senado
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Matéria de capa

Foi o número mais alto dos últimos dez anos. A 
via do negócio próprio tem sido uma opção de 
trabalho e de renda cada vez mais comum entre 

os brasileiros - 56% deles, aliás, desejam ser donos 
de uma empresa.

Como transformar esse desejo em realidade ainda em 2020? 
Segundo Daniel Leipnitz, presidente da Associação Catarinense 
de Tecnologia (ACATE), até se consolidar, um novo negócio passa 
por várias etapas de amadurecimento. “Tudo começa com uma 
ideia, que precisa ser planejada, testada, lapidada e colocada em 
prática. Só então ela pode se tornar escalável e levar à expansão 
da empresa”.

Sete empreendedores contaram suas experiências e deixaram 
orientações importantes para cada fase de um novo negócio. Co-
nheça os detalhes de cada etapa e quais devem ser as prioridades 
para superar os desafio em todas elas:

1Ideação: Identifique uma oportunidade - A jornada do 
empreendedor começa na descoberta de uma oportunidade de 
negócio, fase conhecida como “ideação”. É comum que ideias 
surjam da experiência cotidiana - por isso, ter o olhar antenado 
às situações do dia a dia é importante. Foi assim com o Asaas, 
conta digital para empreendedores criada em 2013. Seus funda-
dores perceberam quanto tempo perdiam com a cobrança dos 
clientes quando ainda tinham outra empresa - e solucionar esse 
desafio se tornou uma meta. 

“Criamos um protótipo que automatizava o processo e pas-
samos 7 meses ajustando o software. Notamos que a gestão 
de pagamentos em geral era uma demanda, e então atacamos 

Profissão Empreendedor: conheça as etapas 
para colocar um negócio de pé em 2020

Até se consolidar, um novo negócio passa 
por várias etapas de amadurecimento.

simulare.com.br

O empreendedorismo está batendo recorde no país em 2019: mais de 2 milhões de empresas foram abertas de 
janeiro a agosto, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. 

essa frente também”, diz Piero Contezini, CEO do Asaas, 
reconhecida pela Fisher Venture Builder entre 51 fintechs 
para ficar de olho.

2Pré-operação: Entre em contato com o ecossistema.
A pré-operação - fase que antecede a criação de fato da empresa 
- é o momento ideal para se aproximar de quem já atua no merca-
do. Aprender com os melhores foi o que Eduardo Varela buscou 
fazer para colocar de pé a Codenation, startup de capacitação 
de desenvolvedores e cientistas de dados. Nos últimos dois anos, 
esteve várias vezes no Vale do Silício, nos EUA, mapeando as 
necessidades das empresas globais de tecnologia. “Conversamos 
com desenvolvedores e as principais aceleradoras americanas 
para aperfeiçoar a plataforma de treinamento e de seleção da 
Codenation”, conta.

3Ter nascido em um coworking em Porto Alegre 
teve efeito parecido na Diálogo Logística. “O contato com outros 
empreendedores nos deu um mindset de inovação tecnológica e 
compartilhamento, e vimos que nosso diferencial estava nisso”, 
diz Ricardo Hoerde, CEO e cofundador da empresa, especialista 
em entregas de itens leves para e-commerce com clientes como 
Magazine Luiza, Renner e Via Varejo. 

Com mais de 100 colaboradores e crescendo 105% ao ano 
atualmente, a Diálogo também se beneficiou de programas de 
aceleração, como o Scale-up Endeavor. “Isso nos ajudou a focar, 
a reforçar o que estava certo e a corrigir o que não funcionava”, 
afirma Hoerde.

4Validação: Encontre o product market fit - A etapa 
de validação envolve encontrar o product market fit - ou seja, 
enquadrar um produto ou serviço no mercado certo. Esse foi o 
principal desafio da Involves. “Se você quer empreender, pense 
que a sua empresa precisa resolver um desafio real do cliente. 
Ele precisa enxergar valor para que que esteja disposto a pagar 
pela solução”, afirma André Krummenauer, cofundador e CEO 
da empresa. 

Antes de chegar à versão final do seu software para gestão de 
trade marketing - o Involves Stage - outros 10 produtos foram 
testados. “Trabalhamos muito até encontrar um problema muito 
específico que podíamos resolver. Na validação, o importante é 
se dedicar totalmente ao cliente e ao ajuste do produto. O resto 
é supérfluo nesse estágio”, aconselha.

5Operação: Dedique-se à gestão de pessoas - Com um 
produto pronto e testado, o sucesso da operação de um novo 
negócio depende das pessoas com quem o empreendedor pode 
contar. Por isso, Itai Sadan - cofundador e CEO da Duda, plata-
forma de criação de sites nascida no Vale do Silício - dedica boa 
parte da sua atenção aos talentos da empresa. 

“Empreendedores devem investir 30% do tempo diretamente 
em pessoas: não só selecionando as melhores, mas também na 
comunicação de estratégias e decisões, para que todos desem-
penhem sua função com excelência”. Com um escritório recém-
-aberto em Florianópolis, Sadan tem levado o próprio conselho 
ainda mais a sério agora que a Duda está em plena expansão, 
com foco na América Latina. 

6Tração: Desenvolva um modelo escalável - A tração 
representa a consolidação de um modelo de vendas em escala. 
É quando o comprometimento dos empreendedores e a capa-
cidade de crescer e gerar lucro no mesmo ritmo são colocados 
à prova. É como pensa Jonathan Pirovano, CEO da Motoboy.
com, plataforma online de entregas ultra-rápidas de produtos 
e documentos. 

“Crescimento a qualquer custo já não é mais tolerado. Empresas 
que vivem de marketing e compra de clientes estão com os dias 
contados”. Pirovano e o sócio, Rafael Perboni, já desvendaram o 
caminho das pedras. “É essencial operar com estruturas enxutas 
e adotar melhorias tecnológicas que permitam fazer mais com 
menos. A inteligência artificial, por exemplo, é uma opção para 
reduzir custos e ter um negócio sustentável”, diz.

7Expansão: Olhar além do horizonte - Valorizar novas 
oportunidades pode ajudar na hora de olhar além. Resolver a 
dor de seus clientes nos países da América Latina é um caminho 
viável, e que se abre para Transfeera. “Tivemos uma imersão no 
Vale do Silício durante um programa de aceleração da Visa. O 
contato com empresas globais nos mostrou que esse poderia ser 
nosso próximo passo”, diz Guilherme Verdasca, CEO da fintech. 
Fundada há menos de três anos, a startup tem dois produtos: um 
que automatiza pagamentos e outro que faz validação bancária. 
Com clientes como Rappi, iFood, Unilever e Ebanx, a plataforma 
da Transfeera movimenta R$ 55 milhões e cresce 15% ao mês.

   
Fonte: Gisele Flôres (www.dialetto.com.br).

ro
ne

ra
nd

er
so

n.
co

m
.b

r



Página 7São Paulo, terça-feira, 28 de janeiro de 2020

Por que 
internacionalizar 

sua empresa?

O desenvolver de 
qualquer empresa 
depende de que o 
mercado ofereça as 
condições necessárias 
à expansão 
dos negócios e 
crescimento do 
faturamento

Quando isso não 
acontece, em de-
corrência de diver-

sas razões, a internaciona-
lização é uma alternativa a 
se considerar. Com a co-
brança de novos mercados, 
desafios e novas culturas, 
a chance de estagnação 
por conta de cenários 
contrários diminui signifi-
cativamente, pois deixa de 
depender exclusivamente 
de um único público ou 
região geográfica. 

A abertura para absor-
ver o conhecimento no 
exterior pode facilitar 
uma imagem positiva da 
corporação dentro e fora 
do Brasil. O comércio 
exterior parece um obje-
tivo distante para muitos 
empresários, talvez por 
desconhecimento, pela 
sensação de dificuldade 
de sucesso nas opera-
ções ou mesmo pela tão 
evidente burocracia bra-
sileira. 

No entanto, todas es-
sas condições podem ser 
facilmente superadas ao 
passo que o empresário se 
familiarize com o comércio 
exterior e, principalmen-
te, conte com uma boa 
assessoria e consultoria 

para condução de seus 
negócios. 

A dinâmica de interna-
cionalização assume uma 
importância fundamental 
para a competitividade das 
empresas. 

O comércio internacional 
é um mundo de oportuni-
dades, seja na exportação 
ou na importação. Apesar 
de ser um desafio, acredi-
to que a sua organização 
deveria experimentar as 
vantagens de estar inse-
rida na lista de empresas 
mundiais, independente 
do seu tamanho. Nunca 
subestime a sua marca! 
Se preparando adequada-
mente, é possível pensar 
de forma global. 

Com a internacionaliza-
ção, você evita sazonalida-
de regional, valoriza o seu 
negócio perante o setor e 
sob os seus concorrentes, 
ganha em escala e conhe-
ce novos produtos e/ou 
serviços em um mercado 
distinto do que está acos-
tumado. 

Muitas vezes é possível 
uma redução tributária 
significativa com a exone-
ração de alguns impostos, 
assim como linhas de 
créditos mais vantajosas. 
Não existe simplicidade 
neste processo. É ne-
cessário planejamento, 
capacidade de adaptação 
e muito foco. 

Porém, em longo prazo, 
talvez o mais arriscado seja 
não se internacionalizar. 

(*) - É Diretor de expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, 

empresa especializa em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias. 

Renato Alves (*)

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Edital de Cancelamento da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas informados do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreria 
no dia 28 de janeiro de 2020, às 10:00h, na sede da Companhia. Informamos que nova assembleia será convocada 
oportunamente, mediante publicação de edital de convocação e divulgação da documentação pertinente, 
observando-se os prazos da legislação e regulamentação aplicáveis. São Paulo, 27 de janeiro de 2020.

Madeira Energia S.A. - MESA
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração

Realizado em espaços alternativos - cafés, parques, 
lanchonetes ou até mesmo, em casa - o gênero tem 
sido cada vez mais introduzido pelas empresas. Se-

gundo a Pesquisa dos Profissionais Brasileiros da Catho, 
25% usam o recurso e trabalham em casa pelo menos uma 
vez por semana. 

O levantamento ainda identificou a periodicidade com que 
os profissionais executam o serviço remoto: uma vez por 
semana (9%), de uma a duas vezes por semana (6%), de 
duas a três vezes por semana (3%) e mais de três vezes por 
semana (7,5%). Para Maiara Tortorette, gerente da Catho, 
para um futuro próximo, o conceito de confiança será cada 
vez mais presente. A relação será construída por meio de 
resultados e entregas, sem ter como base as tradicionais 
44 horas semanais dentro de um escritório. 

25% dos profissionais trabalham em 
casa ao menos uma vez por semana
O Home Office, modalidade popular de trabalho remoto - está sendo apontado como uma das grandes 
tendências para o futuro

"A inserção desse modelo de trabalho será inevitável, 
principalmente com a expansão dos negócios ligados à área 
de tecnologia. Na Catho, por exemplo, já incorporamos o 
trabalho remoto até três vezes por semana e, alguns times, 
já são formados remotamente, se interligando de diferentes 
locais do Brasil com um único propósito", afirma. 

Ainda de acordo com a pesquisa, a produtividade se 
destacou entre os profissionais que trabalham em home 
office. Para 72% os impactos são positivos, enquanto para 
24,5% são neutros. 

"Muito se fala sobre futuro digital com automatização de 
processos, mas a realidade é que será fundamental investir 
em humanização. Ser digital é imprescindível, já observa-
mos isso no presente, porém investir em pessoas será a 
chave do sucesso e diferencial competitivo dos talentos 
mais disputados do futuro", enfatiza Tortorette (AI/Catho).
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Todos os dias, centenas de novos sites 
falsos surgem na internet e se reinventam 
para enganar os que acreditam se tratar 
de algo legítimo. Com a popularização da 
internet e das transações online também 
houve aumento na incidência de golpes 
na rede, o que preocupa não apenas os 
especialistas em segurança digital mas 
também o cidadão comum. Os casos são 
tão numerosos que a Associação da Lei-
loaria Oficial do Brasil (Aleibras) chegou 
a criar uma espécie de lista negra para 
consulta dos usuários.

O especialista e leiloeiro Antonio Sato, 
da Sato Leilões, alerta que muitos golpis-
tas exibem, entre outras coisas, ofertas 
tentadoras de um determinado produto 
em falsos leilões para atrair a atenção 
de potenciais vítimas: “para enganar o 
usuário chegam a replicar a identidade 
visual de algum site de boa reputação 
para roubar dados de usuários e aplicar 
golpes. É preciso verificar muito bem 

antes de se cadastrar e fornecer seus 
dados na internet”, revela.

Sato revela algumas dicas cruciais para 
evitar cair em golpe dos falsários e ensina 
como identificar falsos sites e leiloeiros 
não credenciados. Confira:
	 •	Preste atenção no conteúdo que 

consome: nunca clique em links 
desconhecidos. Sempre verifique 
se a URL é confiável, assim como o 
domínio do site. Em geral, sites falsos 
são hospedados e registrados fora do 
Brasil e não possuem certificado de 
segurança. Site confiáveis possuem 
‘selo’ de segurança visível na página.

	 •	Atenção à Privacidade: é reco-
mendável não partilhar seus dados 
nas redes sociais e ter cuidado 
com as informações que coloca na 
internet, assim como formulários 
que preenche. Além disso não in-
forme suas senhas e de tempos em 
tempos, é aconselhável modificar 

as senhas do seu e-mail e redes 
sociais.

	 •	Verifique se o leiloeiro é idôneo: 
Ao entrar no site de leilões, é impor-
tante verificar se o leiloeiro é pessoa 
física. Confira na Junta Comercial (do 
estado em que o leiloeiro se encon-
tra) se o profissional está realmente 
credenciado para exercer a atividade.

	 •	Confira pessoalmente o que será 
arrematado: Verifique a disponibi-
lidade de visita aos lotes à venda no 
leilão online. É importante existir um 
endereço físico para que o interessa-
do possa ver o que será arrematado.

	 •	Confira todos os dados bancários 
do leiloeiro: Não é permitido pagar 
nenhum valor referente a leilão para 
qualquer pessoa, exceto o profissional 
cadastrado pela junta comercial como 
leiloeiro oficial. Logo, a conta bancária 
para depósito sempre tem de estar no 
nome do leiloeiro (PressGlobal).

O perigo dos leilões falsos na internet 
e como identificá-los

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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