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Moeda comum em troco digital

@A  startup Troco Simples - criadora de uma tecnologia 
que reverte as moedas comuns de troco em moedas 

digitais para facilitar a vida dos varejistas - este ano espera 
gerar mais de 5 milhões em transações de troco digital. O 
objetivo da startup é usar a tecnologia como aliada para 
solucionar o problema da falta de troco de forma intuitiva, 
de um jeito rápido e simples que dispensa até mesmo o uso 
de aplicativos. O conceito de troco digital, nada mais é que 
devolver o troco diretamente no CPF do cliente, podendo 
inclusive ser usado em uma próxima compra através de 
aplicativo, ou em qualquer estabelecimento vinculado à 
Troco Simples.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Tuk-Tuk por Aplicativo
Usuários da Uber em Vitória, no Espírito Santo,já podem 

viajar de Tuk-Tuk. A modalidade será a opção mais barata 
para viajar pela plataforma na região litorânea da capital 
capixaba e foi desenvolvida, em parceria com a empresa 
de aluguel Movida, para reforçar a oferta de mobilidade 
nesses primeiros meses do ano, quando há aumento de 
demanda na cidade. Os Tuk-Tuks são os únicos do país a 
circularem por aplicativo. Para pedir uma viagem com o 
Tuk não é necessário baixar nenhum outro aplicativo, basta 
usar a mesma conta Uber, já utilizada para solicitar viagens 
de carro, e garantir que o aplicativo esteja atualizado.    

Leia a coluna completa na página 3

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, lamentou ontem 
(29) o resultado do Brasil 
nos indicadores da Trans-
parência Internacional que 
medem a percepção sobre 
corrupção pelo mundo.

“Eu vi com certo pesar os 
resultados dos indicadores, 
que revelam algo que já vi-
nha de outros anos, apesar 
de todos os esforços que o 
Brasil tem realizado contra 
a corrupção nos últimos 
anos, é com uma certa tris-
teza que a gente vê que a 
percepção pouco mudou”.

No ranking, divulgado na 
semana passada, feito anu-
almente entre 180 países, 
o Brasil caiu uma posição, 
está em 106º lugar, a pior 
colocação desde 2012. Ao 
participar ontem do lan-

“Temos que fazer mais”, diz Moro 
sobre combate à corrupção

çamento de um canal para 
denúncias de ilícitos con-
tra administração pública 
em parceria com a ICC 
- Câmara Internacional do 
Comércio no Brasil, Moro 
ressaltou que a percepção 
de que o combate à corrup-
ção no Brasil se estagnou e 

mostra que é preciso tomar 
novas iniciativas na área.

“Temos que tirar desse 
episódio a lição correta. 
Temos que fazer mais”, 
disse Moro ao avaliar que 
poucos países fizeram o que 
o Brasil fez para diminuir 
a corrupção, e deu como 

exemplo, prisões e conde-
nações da operação Lava 
Jato. O ministro elogiou o 
Congresso com a aprovação 
de medidas de combate à 
corrupção e o presidente  
Bolsonaro, ao lembrar que 
ele rompeu com o lotea-
mento político de cargos 
na alta administração.

Pelo site (www.iccbra-
sil.org), pessoas físicas 
e jurídicas poderão fazer 
denúncias de ilícitos contra 
a administração pública 
que serão analisadas dire-
tamente pela Ouvidoria-
-geral. A preservação do 
anonimato é garantida aos 
denunciantes. Constatados 
indícios de relevância, 
materialidade e autoria a 
denúncia é encaminhada 
aos órgãos competentes 
(ABr).

Ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro.
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Queda de juros e uso de novas tecnologias 
impulsionam mercado da construção civil

A prefeitura de São Pau-
lo anunciou ontem (29), a 
construção de uma unidade 
de moradias populares no 
terreno do edifício Wilton 
Paes de Almeida, que desabou 
em 2018, após um incêndio. O 
novo prédio terá 14 andares 
e 90 apartamentos. O terreno 
pertence ao governo federal, 
e após negociações, ficou 
estabelecida a transferência 
da titularidade da área para 
a esfera municipal. 

A exigência era a de que 
a prefeitura apresentasse à 
Secretaria do Patrimônio da 
União o projeto executivo da 
obra. O acordo para transfe-
rência do terreno foi firmado 
na terça-feira (28). As obras 
do prédio estão previstas para 

Terreno de prédio que 
desabou terá 

moradia popular

Economia

Para 2020, as expectativas para 
o setor da construção civil são 
aumentar o número de lançamentos 
utilizando tecnologias que ofereçam 
agilidade e economia. 2020 será o 
ano da retomada da construção civil. 
Com a baixa dos juros e a facilidade 
em abrir créditos bancários, aliado 
ao crescimento do PIB brasileiro, o 
setor imobiliário vem aquecendo e as 
expectativas de novos lançamentos 
já são evidentes nas incorporadoras. 
A taxa Selic, taxa básica de juros 
no Brasil, está no patamar de 4,5% 
ao ano, o menor percentual desde 
1999.    Leia na página 6

começar em 1º de maio, quan-
do a tragédia completa dois 
anos, deixando sete mortos. 

Como a área do terreno é 
tombada, o projeto deverá 
seguir a lei de zoneamento 
e o plano diretor da cidade. 
Para a viabilização do empre-
endimento, serão utilizados 
recursos do programa Pode 
Entrar.

A edificação original, situa-
da no Largo do Paiçandu, foi 
inaugurada em 1968, e chegou 
a ser sede da Polícia Federal, 
mas estava abandonada há 
15 anos, quando foi ocupada. 
Embora o prédio fosse de 
alvenaria, o espaço interior 
era dividido com paredes 
de compensado de madeira 
(ABr).

In
te

rn
et

/D
iv

ul
ga

çã
o/

R
ep

ro
du

çã
o

Divulgação

Facebook Startup Troco Simples

O novo prédio terá 14 andares e 90 apartamentos.

Arquivo/ABr

A confiança do empresário da 
construção é a maior em dez anos. 

De acordo com as estatísticas, o início do ano é sempre o período em 
que mais empresas são abertas no Brasil. Historicamente, o primeiro 
trimestre do ano tem 12% a mais de buscas por abertura de empresa 
do que nos outros trimestres do ano. Para se ter uma ideia, no primeiro 
trimestre de 2017 foram mais de 135 mil aberturas de empresas, mais 
de 147 mil em 2018 (+8,8%), e mais de 159 mil (+8,9%) em 2019, fora 
do modelo MEI.   

Abertura de empresas

O início de um novo ano é um bom momento para se planejar e 
construir estratégias que podem fazer a diferença no sucesso do seu 
negócio. A prospecção de novos clientes, por exemplo, deve fazer parte 
da rotina da empresa e se bem planejada, é capaz de gerar resultados 
positivos ao longo do ano. Os donos de pequenos negócios devem ficar 
atentos às oportunidades de vendas que aparecem no começo do ano 
e aproveitá-las para fidelizar novos clientes.   

Atrair novos clientes

No dicionário, a palavra criatividade é descrita como: qualidade ou 
característica de quem ou do que é criativo. - inventividade, inteligên-
cia e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no 
campo artístico, quer no científico, esportivo, entre outros. Ela se trata 
de uma personalidade que todos nós somos capazes de desenvolver ao 
longo da vida. Ser criativo é uma competência que nos move a pensar 
soluções, resolver problemas, criar alternativas, percorrer caminhos 
diferentes, produzir novos projetos.   

Pessoas criativas

Simples Nacional
O prazo para o pequeno e micro 

empresário continuar no regime de 
tributação do Simples Nacional ter-
mina amanhã (31). Para quem ainda 
tem dívida com estado, município 
ou União, é necessário comprovar 
a quitação do débito para poder 
continuar no Simples. O prazo 
também se aplica a empresários 
interessados em aderir ao regime 
pela primeira vez. Quem perder o 
prazo, terá que aguardar até o ano 
que vem para pedir adesão.

A CNC atuando em conjunto 
com as federações do comércio do 
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro está prestando auxílio 
humanitário, sensibilizando, em 
especial, companhias, empresas, 
instituições, para doar produtos 
de higiene, limpeza e alimentos 
às vítimas atingidas pelo temporal 
que atingiu a Região Sudeste do 
país nos últimos dias.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, disse que mui-
tos empresários do comércio 
estão ajudando na campanha. 

“Lamento profundamente a 
tragédia, que atingiu mais de 
100 cidades na região.

O Sistema Comércio, por meio 
do Sesc e do Senac nos diversos 
estados, está mobilizado, con-
tribuindo com donativos, ajuda 
humanitária e funcionando 
como um canal receptor para 
as pessoas que queiram ajudar”, 
afirmou. O Estado mais crítico 
é Minas Gerais, onde cerca de 
100 cidades estão em situação 
de emergência, decretada pelo 
governo do Estado (ABr).

Comércio presta ajuda às vítimas 
das enchentes no Sudeste

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/queda-de-juros-e-uso-de-novas-tecnologias-impulsionam-mercado-da-construcao-civil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/abertura-de-empresas-no-brasil-cresce-no-primeiro-trimestre/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pessoas-criativas-tem-mais-chances-de-se-tornarem-bem-sucedidas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-dicas-para-aproveitar-o-inicio-do-ano-e-atrair-novos-clientes/
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A importância da 
aliança com 

bons fornecedores
Todo brasileiro é 
capaz de responder 
sem titubear e apontar 
as razões pelas quais 
o Brasil é um país 
atrasado, pobre e 
subdesenvolvido

Porém, são poucos 
aqueles capazes de 
responder com segu-

rança à seguinte pergunta: 
por que o Brasil está entre 
as 10 maiores economias 
mundiais? Poucos se dão 
conta de que, em termos de 
produção de bens e ativida-
de econômica, nosso país é 
maior que o Canadá, a Rús-
sia, a Coreia do Sul e todos 
os países da Europa, com 
exceção da Itália, França, 
Reino Unido e Alemanha.

Sabemos que o Brasil é 
uma potência agrícola, que o 
agrobusiness brasileiro tem 
um desempenho excelente 
e que somos um dos maiores 
exportadores de alimentos 
do mundo. Entretanto, a 
grande riqueza de um país 
é o seu mercado consu-
midor, pois os serviços há 
muito tempo superaram a 
indústria como principal 
componente da economia.

Por isso, é importante 
lembrar que o nosso mer-
cado de consumo está entre 
os cinco maiores do mundo 
na maioria das categorias 
de produtos com maior 
destaque. O Brasil é um 
país industrializado, com 
um parque fabril muito di-
versificado, composto por 
grandes grupos nacionais 
e milhares de empresas 
multinacionais que aqui se 
instalaram, tanto para atuar 
no mercado interno como 
para daqui exportarem sua 
produção.

No momento, o grande 
projeto nacional da China 
é a construção do mercado 
de consumo interno. O go-
verno central compreendeu 
que possui o maior mercado 
potencial do mundo e que 
ele pode se tornar seu maior 
ativo, garantindo à sua in-
dústria uma imensidão de 
consumidores, o que pode 
diminuir a dependência do 
mercado externo, com suas 
oscilações e conflitos.

Diante do exposto, é 
preciso acrescentar aquele 
que é o fator preponderante 
na elevação da perspectiva 
de crescimento do nosso 
mercado em 2020, ou seja, 
o tamanho da população 
brasileira. O Brasil não é 
grande apenas em quilô-
metros quadrados, o Brasil 
é grande no número de 
brasileiros. A quantidade 
de pessoas é fundamental 
ao fornecer “massa crítica” 
para instalação e funciona-
mento de indústrias e em-
preendimentos comerciais 
de grande porte, que dão 
corpo a qualquer economia. 

É preciso ter gente para 
consumir os produtos, 
aumentar a produção, ge-
rar mais empregos e mais 
renda, o que, por sua vez, 
aumenta o consumo e faz a 
economia girar. Só existem 
cinco países no mundo 
com população maior que 
a do Brasil, mas, exceto os 
Estados Unidos, o único 
cujo mercado tem caracte-
rísticas e padrão ocidental 
similar à Europa é o Brasil. 
E quando esse mercado tem 
a perspectiva de crescer em 
torno de 3% é preciso se 
preparar, pois já existem 
itens de embalagem que 
estão em falta no mercado. 

Portanto, meus caros, 
preparem-se para não dei-
xar passar as oportunidades 
que vão surgir neste ano! 
Minha principal recomen-
dação é cuidar para que 
não venha a faltar aquilo 
que é necessário para fazer 
a empresa funcionar. Forta-
leça suas relações com seus 
principais fornecedores, 
consulte sua capacidade 
para suportar o aumento da 
demanda e verifique seus 
estoques para não ser pego 
de surpresa.

Promova desde já me-
lhorias de produtividade 
e performance em sua 
operação, ajuste sua ca-
pacidade de entrega para 
poder aproveitar o aumento 
nas vendas que vem por aí. 
Mas, principalmente, re-
force seus vínculos com as 
pessoas das quais depende 
o funcionamento de seus 
negócios, principalmente os 
fornecedores das matérias-
-primas decisivas para sua 
produção.

Lembre-se que esses 
fabricantes serão mais 
demandados – e garantir 
o suprimento necessário 
para crescer em 2020 exige 
relações firmes e fortes. A 
aliança estratégica com seus 
bons fornecedores é uma 
providência que precisa ser 
tomada antes dos eventuais 
problemas de fornecimento 
surgirem, porque vamos ter 
que entregar mais. Este será 
o grande desafio de 2020!

Para finalizar, quero lem-
brar que economia não é 
só números: o crescimento 
do PIB é feito por pessoas, 
trabalho e sonhos. O Brasil 
tem 210 milhões de pessoas 
que sonham com uma vida 
melhor, levantam de manhã 
cedo e tentam melhorar de 
vida até a hora em que vão 
dormir. 

Por isso, não deixe que 
as decepções nem os erros 
do passado o impeçam de 
aproveitar o novo ano que 
inicia!

    
(*) - É consultor da Ibema 

Papelcartão. Designer, professor de 
pós em  Engenharia de Embalagem 

do IMT Mauá e autor dos livros 
Design de Embalagem – Curso 
Avançado, Gestão Estratégica 
de Embalagem e Inovação na 
Embalagem – Método Prático.
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A evolução do papel do CIO

Diego Império (*)

De acordo com o estudo recen-
te do IDC, o FutureScape: 
Latin America IT Industry 

Predictions, até 2022, mais de 50% 
do PIB da América Latina será digi-
talizado. Isso acontecerá por causa 
do crescimento da digitalização em 
todos os setores, impulsionada prin-
cipalmente por ofertas, operações 
e relacionamentos. Além disso, de 
2019 a 2022, cerca de 380 bilhões de 
dólares serão investidos em despesas 
relacionadas à TI.

Neste contexto, compartilho ideias 
que considero essenciais para explorar 
o desafio dessa transformação, bem 
como as possíveis alternativas para 
uma transição bem-sucedida:

 1) Exercer a liderança digital: 
para que uma empresa tire o má-
ximo proveito das soluções tecno-
lógicas, o CIO terá que estabelecer 
uma agenda com todos os execu-
tivos C-levels, como reuniões for-
mais e informais individuais, com 
o objetivo de debater ideias com 
foco em inovação. Dessa forma, 
será possível criar uma lista de 
projetos de transformação digital, 
que deverão ser compartilhados 
em uma reunião geral.

 2) Expandir a sua capacidade 
para além das fronteiras atu-
ais: uma vez concebido o projeto, 
é   essencial que a análise da trans-
formação digital seja aprofundada. 
Para isso, é necessário obter a 
aprovação dos diretores e, poste-
riormente, promover conversas 
com funcionários em todos os 
níveis.

 3) Investir tempo buscando, rece-
bendo e ouvindo fornecedores: 
o profissional deve encaixar em sua 
rotina o hábito de fazer buscas, 
diariamente, sobre novas práticas 
tecnológicas usadas pelo mercado 
e capazes de resolver problemas 
recorrentes de clientes e usuários. 
Com isso, será possível melhorar 
a produção e oferta de serviços, 
tendo em vista que, atualmente, 
os integradores estão adotando 
empresas de tecnologia especiali-
zadas em executar funções como 
o uso de plataformas IoT.

 4) Contar com uma infraestru-
tura preparada para as mu-
danças tecnológicas: Big Data, 
analytics e inteligência artificial 
serão uma realidade cada vez 
mais próxima e imprescindível 
para sucesso na concorrência com 
as inúmeras opções do mercado. 
Somando-se a isso, os profissio-
nais precisam colocar na agenda 
ações que envolvem reduções de 

custo, prevenção nas violações de 
segurança informática, automa-
ção de processos, terceirização 
de atividades e migrações para a 
nuvem.

 5) Garantir a segurança e a con-
fidencialidade da informação: 
manter o armazenamento e a 
proteção das informações críticas 
da empresa é essencial para pro-
mover um bom relacionamento e 
fomentar a confiança dos clien-
tes, fornecedores, funcionários e 
executivos. Por isso, invista em 
plataformas de manutenção e 
segurança cibernética.

Em resumo, a evolução da indústria e 
o fato da transformação digital ser ine-
vitável na maioria dos setores, manterá 
os CIOs em estado de alerta por algum 
tempo. Por isso, líderes dinâmicos e 
qualificados para administrar esse novo 
ambiente empresarial serão cada vez 
mais buscados e valorizados.

(*) É President & CEO da Ricoh América Latina

Com o avanço da tecnologia, o papel que o CIO (Chief Information Officer) desempenha dentro da 
companhia sofreu alterações notáveis ao longo dos últimos anos. O claro impacto das novas soluções 
nos negócios fez com que o profissional se tornasse um dos principais responsáveis pelo crescimento 
das empresas, destacando cada vez mais sua atuação. Com isso, esses profissionais precisam ser a 
força motriz da inovação, uma tarefa nada fácil, mas não impossível.
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News@TI
Na disputa entre as grandes do cloud

@A BRLink, empresa que atua há apenas 5 anos com soluções e 
gerenciamento de nuvem AWS, já disputa o mercado de forma 

expressiva  como líder em três quadrantes diferentes: (1) Public 
Cloud Transformation Services for Midmarket; (2) Managed Public 
Cloud Services; e (3) Managed Public Cloud Services for AWS. Neste 
último, a BRLink aparece à frente de grandes players, como TIVIT, 
Mandic,  Locaweb e UOL DIVEO, entre outros. 

Dicas para embarcar, de vez, na jornada 
da Transformação Digital

C
IOAté pouco tempo, as relações comer-

ciais costumavam ser unilaterais, ou 
seja, um lado vendia e o outro comprava. 
Este cenário começou a mudar com os 
avanços tecnológicos, sobretudo, em 
função do maior acesso à internet e 
da proliferação dos smartphones, que 
reconfiguraram o comportamento dos 
consumidores, permitindo conexão e 
espaço para compartilhar experiências, 
negativas ou positivas, especialmente 
nas redes sociais.

Esta nova dinâmica proporcionou 
uma mudança profunda nas relações 
de consumo, que passaram a ser orien-
tadas para o cliente. Desta forma, sai 
na frente a empresa que compreende e 
se adapta a este novo perfil, nativo da 
nova economia digital. Mas, ainda que 
a transformação ocorra em âmbito do 
consumidor, as mudanças devem iniciar 
dentro de casa. Abaixo, listo cinco 
pontos para a transformação digital 
das empresas que ainda não aderiram 
a esta jornada.

1) Mude seu Mindset: o primeiro 
passo para iniciar sua jornada de trans-
formação digital deve ser a mudança da 
cultura interna. Se antes operávamos 
em um mundo analógico, agora estamos 
migrando para o digital. Estabeleça, 
então, uma mentalidade orientada a 
este novo cenário para não deixar seu 
negócio morrer.

2) Oriente seu negócio por Data-
-Driven: num mundo onde os clientes 
são os principais protagonistas e o 
palco é a internet, fica fácil identificar 
que os dados são o novo combustível 
e que devem orientar a sua estratégia 
de negócio. E qual seria, então, o car-
ro, que o leva a ter acesso aos dados 
dos clientes, de forma que se revele 
padrões e preferências e, principal-
mente, desenvolva relacionamento? A 

Inteligência Artificial, neste cenário, é 
a principal tecnologia propulsora que 
irá transformar dados em informações 
para serem utilizadas em tomadas de 
decisões nas empresas.

3) Estabeleça um roadmap bimo-
dal: em qual estágio da transformação 
digital seu negócio está e aonde você 
quer chegar? Quão “digital” sua empre-
sa é? Responder a estas indagações é 
imprescindível para entender quais de 
seus processos são analógicos e têm a 
possibilidade de entrarem na estraté-
gia da jornada digital a ser percorrida. 
O modelo de maturidade deve ser 
orientado, sobretudo, por uma ótica 
bimodal, cujo foco cria uma estratégia 
coerente de descontinuação de mo-
delos analógicos simultaneamente ao 
desenvolvimento de padrões digitais.

4) Comece pela eficiência ope-
racional alinhada à experiência 
do cliente: após ter desenvolvido o 
roadmap digital, é hora de embarcar 
no primeiro passo desta jornada, que 
é a implementação dos processos que 
serão automatizados, tendo em vista 
o atendimento ao novo perfil de con-
sumidor digital, que requer melhores 

experiências. Aqui, podemos elencar, 
por exemplo, a substituição de tarefas 
repetitivas, como atendimento telefôni-
co, por robôs ou chatbots. Neste passo 
da jornada, não é só o cliente que ganha 
otimizando seu tempo e obtendo mais 
agilidade para solucionar problemas, 
mas também a empresa, que obtém 
eficiência operacional e reduz custos.

5) Desenvolva novos modelos de 
negócios: a Uber, maior empresa de 
transporte do mundo, não possui ne-
nhum carro, assim como a maior rede 
de hospedagens, a Airbnb, não possui 
nenhum hotel. Qual a disrupção no 
modelo de negócios dessas empresas? 
Elas cresceram seus negócios por meio 
de valor. Na contramão do “pensa-
mento oceano vermelho”, que busca o 
confronto com concorrentes por meio 
dos melhores incrementos de custo e, 
ou, qualidade, elas se engajaram no 
“pensamento oceano azul”, cujo foco é 
relevar posições de mercado desocupa-
das, refletindo a real inovação de valor. 
Trazendo este exemplo de disrupção 
para sua empresa, é possível vislumbrar 
novos modelos de negócios a partir do 
compartilhamento e monetização de 
dados por meio das API (Application 
Programming Interface).

Diante destas dicas, ficou mais fácil 
para entender que a transformação 
digital se trata de uma jornada a ser 
percorrida sob a ótica do consumidor. 
O passo a passo para embarcar neste 
novo mundo digital inicia dentro da 
própria empresa, alterando padrões e 
mentalidades. Só assim será possível 
caminhar para a transformação tecnoló-
gica e, por fim, alcançar a tão almejada 
disrupção dos negócios.

(Fonte: Ricardo Recchi é country manager da 
Genexus no Brasil, desenvolvedora global de 

produtos para software baseados 
em Inteligência Artificial)



Simples Nacional 
é a melhor opção para pagar 

menos tributos? 

Desconhecimento 
da questão leva o 
empresário a optar 
pelo regime com mais 
tributos

Todos os anos, já em 
janeiro, os empresá-
rios se deparam com 

a árdua missão de escolher 
o regime tributário para sua 
empresa. Essa escolha, na 
grande maioria das vezes, é 
feita “às escuras”, em que, 
no melhor cenário, optam 
pela sugestão do seu as-
sessor contábil. Essa falta 
de conhecimento leva os 
empresários a escolherem o 
regime tributário às pressas 
e, consequentemente, optam 
pelo regime tributário “mais 
fácil, menos burocrático” e 
que em tese seria o de menor 
carga tributária: O SIMPLES 
NACIONAL. 

No decorrer do ano, per-
cebem que não estão conse-
guindo honrar todos os seus 
compromissos e acabam 
buscando financiamento 
bancário para fomentar sua 
operação, utilizam o cheque 
especial, contratam créditos 
para o capital de giro etc., 
mas não entendem onde 
está o problema. O problema 
está na eleição errônea do 
regime tributário. O Simples 
de longe é a opção mais 
simples e menos onerosa. O 
lucro presumido ou o lucro 
real podem, sim, ser muito 
menos dispendiosos que o 
Simples. 

O Simples Nacional, na ver-
dade, pode ser uma grande 
armadilha, pois impede o 
crescimento das empresas, 
já que, havendo crescimento 
do faturamento, as alíquotas 
se elevam muito, podendo 
chegar facilmente aos 16% 
e em até 30% do fatura-
mento, o que seria a maior 
carga tributária prevista pela 
legislação. Além disso, se 
o faturamento da empresa 
atingir R$ 3.600.000,00, o 

ICMS passa a ser tributado 
fora do Simples, o que au-
menta ainda mais a carga 
tributária. 

Ao contrário, no lucro 
real, por exemplo, por meio 
de estratégias fiscais lícitas, 
é possível ter apenas uma 
carga tributária em torno 
de 9%. Outra vantagem do 
lucro real é que fica possível 
repaginar totalmente a ges-
tão, ficando mais atento às 
suas despesas, já que essas 
são fundamentais para a 
redução da carga tributária, 
o que levará ao melhor con-
trole administrativo da sua 
empresa. 

Assim, você terá uma em-
presa melhor administrada 
pagando menos imposto. Pa-
rece sonho? Mas não é. Essa 
é a realidade brasileira que, 
infelizmente os empresários 
desconhecem. Por conta de 
tudo isso, é fundamental a 
consulta com um advogado 
tributarista anualmente para 
fazer o PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO. Planejar os 
tributos nada mais é que 
avaliar os números do ano 
que se passou e estimar o 
faturamento e as despesas 
do próximo. 

Considere também que 
os advogados tributaristas 
cobram seus honorários, na 
maioria das vezes, sobre o 
êxito, ou seja, sobre o re-
sultado que ele te trouxer 
com a economia tributária, a 
chamada success fee, então 
você não terá que, necessa-
riamente, desembolsar valo-
res nessa empreitada, mas o 
remunerará de acordo com a 
sua própria economia fiscal. 

Eu te desafio a neste ano 
fazer diferente: consulte um 
advogado tributarista logo 
no início do ano, porque 
a principal função dele é 
deixá-lo livre das armadilhas 
tributárias. Você ainda tem 
duas semanas para escapar 
do Simples Nacional! 

(*) - É advogada da Giugliani 
Advogados. 

Andréa Giugliani (*)
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Cubatão, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos e Votorantim.

D - Processos Seletivos
Os investimentos na área de RH sempre foram constantes na ALE, 
quarta maior distribuidora de combustíveis do país. Nesse sentido, a 
companhia lançou uma página de carreiras desenvolvida em parceria 
com a Kenoby, empresa que faz a gestão completa do recrutamento e 
seleção. A nova página de recrutamento, denominada Carreiras ALE, 
está disponível no campo Trabalhe Conosco do site da companhia (www.
ale.com.br). Os candidatos podem, além de cadastrar os currículos para 
futuras oportunidades, conhecer as vagas de trabalho disponíveis em 
todas as unidades da empresa. 

E - Pesquisa Digital 
O Grupo Cia de Talentos, consultoria de educação para a carreira, ini-
cia o levantamento da 19ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos. O 
levantamento analisa como líderes estão comprometidos com o mundo 
digital e se a cultura de aprendizado está presente nas companhias. Os 
participantes poderão concorrer a prêmios como vale- viagens de R$ 5 mil 
e 2 mil, vale-compra, de R$ 1.500,00, e caixa de som portátil. O resultado 
deve ser apresentado em junho e espera atrair 150 mil respondentes de 
9 países (Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, El Salvador, México, Peru, 
Paraguai, Panamá). Para participar basta se encaixar nas categorias do 
público da pesquisa e acessar:(www.carreiradossonhos.com.br).

F - Funções Diversas
Especialista e referência no desenvolvimento de soluções inovadoras 
para governança corporativa, gestão de risco e consultoria financeira, 
a LUZ Soluções Financeiras inicia o ano com novos processos seletivos. 
Entre as oportunidades, estão vagas para ampliar a equipe de Pesquisa 
e Desenvolvimento, do departamento de Previdência e da área Jurídica. 
Ao todo são 24 vagas, sendo 22 em São Carlos  e duas em São Paulo, 
para serem preenchidas. Entre as funções, posições para advogados, 
analistas de desenvolvimento júnior, analistas de risco júnior, analista 
banco de dados e analista de precificação  júnior. Currículos para (rh@
luz-ef.com). Saiba mais em: (www.luz-ef.com). 

A - Sommelier de Chá
Para você que é apaixonado por chá, a academia internacional Club 
del Té, em parceria com a rede de lojas Tea Shop, oferece o curso de 
Sommelier de Chá com tudo sobre a arte e o preparo da bebida mile-
nar. Para quem prefere a modalidade online, as aulas começam no dia 
3 de fevereiro e terão duração de cinco semanas, sempre às segundas 
e quartas-feiras. O curso presencial será em Buenos Aires, com início 
no dia 24 de fevereiro e duração de segunda a sábado. Ambos serão 
ministrados em português. O curso é uma certificação internacional 
para amantes do chá, empreendedores e profissionais que desejam 
se especializar nos aspectos técnicos e culturais da bebida. Inscrições 
podem ser feitas no site (www.elclubdelte.com). 

B - Parceria Internacional
A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e a 
Rede Cornet (Collective Research Network) estão recebendo propos-
tas de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de 
startups, pequenas e médias empresas brasileiras a serem realizados 
em parceria com a indústria dos países membros participantes da rede. 
Os interessados têm até 25 de março para montar consórcios com pelo 
menos três empresas e submeter uma proposta pelo link (http://www.
cornet.online/29th-cornet-call-for-proposals-open/). Não há restrição de 
área de conhecimento e todos os setores industriais podem apresentar 
projetos. No entanto, as associações de cada segmento industrial devem 
estar envolvidas. 

C - Família, Trabalho e Lazer
O 13º ConstruSer – Encontro Estadual da Construção Civil em Família, 
maior evento anual de responsabilidade social da construção paulista, 
acontece no dia 25 de abril. Realizado por SindusCon-SP, Seconci-SP, 
Fiesp, Sesi-SP e Senai-SP, o evento deve reunir trabalhadores do setor 
e seus familiares, e voluntários. Sob o tema “Família, trabalho e lazer 
– Desenvolvendo no presente para construir o futuro”, proporcionará 
um dia de serviços, atividades educacionais e de geração de renda aos 
trabalhadores da construção e a seus familiares. Se dará no mesmo 
dia nos Centros de Atividades do Sesi em Osasco, Bauru, Campinas, 

G - Radiologistas e Ultrassonografistas
A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem 
(FIDI) – gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede públi-
ca – ampliando seus serviços, busca médicos radiologistas e médicos 
ultrassonografistas para atuarem em suas unidades da rede pública de 
São Paulo. Os profissionais devem entrar em contato com a supervisão 
médica pelo tel. (11) 99841-0270, ou pelo e-mail (supervisaomedica@
fidi.org.br). A FIDI é referência no setor de diagnóstico por imagem e foi 
fundada em 1985 por médicos professores integrantes do Departamento 
de Diagnóstico por Imagem da UNIFESP.

H - Quadro de Colaboradores
O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifica-
ção, planeja ampliar o número de talentos na companhia em todos os 
continentes onde está presente. Engenheiros, Inspetores, Auditores, 
Técnicos de Laboratórios e área de Negócios. O Brasil deverá fazer 400 
novas contratações, a maior quantidade entre os países da América do 
Sul. Ao todo, as três Américas contratarão profissionais para ocupar 2 mil 
posições. A companhia incentiva os colaboradores a transformar toda a 
sociedade, fazendo com que cada um construa um mundo de confiança 
e colabore em projetos que causem impacto concreto na sociedade. Mais 
informações no site (www.bureauveritas.com.br). 

I - Bebidas Alcoólicas
No dia 13 de fevereiro (quinta-feira), das 18h00 às 20h00, em sua sede ins-
titucional (Rua Maria Paula, 35), a OAB-SP promove evento sobre “Políticas 
públicas para bebidas alcoólicas”. A iniciativa surge após experiência da 
Comissão de Direitos Humanos, cujos voluntários realizam atendimentos 
à população vulnerável na região da cracolândia no centro de São Paulo, 
através de um plantão jurídico que tem como objetivo prestar informações 
acerca de direitos e caminhos institucionais para resolver problemas. 
Foram convidados o psiquiatra especialista em álcool e drogas, professor 
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, Guilherme Messas, e a 
deputada estadual professora de Direito Penal na USP, Janaína Paschoal. 

J - Impacto Social
O Oi Futuro e o Sebrae RJ anunciam nova prorrogação para participação 
no Edital Labora + Sebrae: as inscrições podem ser feitas até 4 de feve-
reiro. Voltado para empreendedores que usam a tecnologia em negócios 
para gerar soluções escaláveis para questões sociais e ambientais, o 
ciclo de aceleração vai selecionar até 20 negócios de impacto social 
para receberem apoio técnico - com workshops coletivos, consultorias 
customizadas e mentorias individualizadas em gestão e tecnologia por 
seis meses. As três startups mais bem avaliadas poderão concorrer a 
prêmios de até R$ 25 mil no final do programa. Empreendedores de 
todo o país podem se inscrever pelo site: (www.oifuturo.org.br/editais).

Busca das empresas 
por crédito teve 
crescimento recorde 

O número de companhias 
que demandaram crédito 
aumentou 9,6% em 2019 na 
comparação com 2018, de 
acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Demanda das 
Empresas por Crédito. Este é 
o maior crescimento da série 
histórica acumulada anual, 
iniciada em 2008. Na com-
paração entre dezembro/19 
e dezembro/18, o acréscimo 
foi de 22,5%.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
uma série de fatores influen-
ciaram o dado. “Os juros no 
Brasil estão em níveis his-
toricamente baixos e temos 
acompanhando os recordes 
recentes de nascimento de 
empresas, puxados principal-
mente pelos Microempreen-
dedores Individuais. Porém, 
os últimos quatro anos apre-
sentaram variações acumula-
das negativas. O resultado foi 
basicamente a recuperação de 
um terreno perdido”, finaliza.

No acumulado anual, as 
companhias da região Norte 
foram as que mais demanda-
ram crédito, apresentando 
variação de 11,9%, o mais 
alto para a localidade na série 
histórica. Logo atrás estão 
Sudeste, com crescimento 
de 11,4%; Nordeste (9,6%), 
Centro-Oeste (8,1%) e Sul 
(5,9%) - (AI/SerasaExperian) 

Ao todo, 289 atividades consideradas 
de baixo risco foram beneficiadas.

A partir da coleta de 
dados de registro no 
Portal da Redesim, o 

sistema verifica de imediato 
se a atividade inserida pelo 
usuário é classificada como 
livre de autorizações de ór-
gãos públicos. A medida é 
um dos desdobramentos da 
Lei da Liberdade Econômica, 
em vigor desde setembro.

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a inicia-
tiva representa um grande 
passo para desburocratizar 
os pequenos negócios. “Essa 
medida vai ao encontro do 
que há muitos anos o Sebrae 
está buscando para facilitar a 
vida dos empreendedores e 
dá um estímulo para aqueles 
que querem empreender e 
crescer”, destacou. O se-
cretário especial de Desbu-
rocratização, do Ministério 
da Economia, Paulo Uebel, 

Os juros do rotativo do cartão 
de crédito subiram e do cheque 
especial caíram em dezembro de 
2019, de acordo com dados di-
vulgados ontem (29) pelo Banco 
Central (BC). As taxas dessas 
modalidades de crédito são as 
mais caras entre as oferecidas 
pelos bancos. A taxa média do 
rotativo do cartão de crédito 
subiu 0,6 ponto percentual em 
relação a novembro, chegando 
a 318,9% ao ano. Em todo o ano 
passado, o crescimento foi 33,5 
pontos percentuais. 

A taxa estava em 285,4% 
ao ano no fim de 2018. A taxa 
média é formada com base 
nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplentes. 
Já a taxa de juros do cheque 
especial caiu 4,1 ponto per-
centual em dezembro de 2019 
comparada a novembro, e 
chegou a 302,5% ao ano. No 
ano, a queda foi de 10,1 pontos 
percentuais. Em dezembro de 

Os juros do rotativo do cartão de crédito são as mais caras 
entre as oferecidas pelos bancos.

Confiança do empresário 
da construção é a maior 

em dez anos
O Índice de Confiança do Empresário 

da Indústria da Construção, medido pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), subiu 0,9 ponto na passagem de 
dezembro de 2019 para janeiro. Com o 

resultado, o indicador atingiu 64 pontos, 
o maior nível desde dezembro de 2010 
e 10,2 pontos acima da média histórica.  
A confiança no momento atual cresceu 
1,7 ponto e passou para 57,3 pontos. Já 
as expectativas cresceram 0,5 ponto e 
chegaram a 67,3 pontos. 

A alta foi puxada principalmente 
pela percepção da melhora das con-

dições atuais da economia do país. Os 
empresários também estão com mais 
intenção de investir. O índice de inten-
ção de investimentos subiu 2,2 pontos 
em relação a dezembro e alcançou 44,4 
pontos em janeiro, o maior valor desde 
setembro de 2014. Também melhoraram 
os indicadores de situação financeira da 
empresa, de satisfação com a margem 

de lucro e de facilidade de acesso ao 
crédito. 

Segundo o levantamento da CNI, os 
principais problemas enfrentados pelo 
setor no quarto trimestre do ano pas-
sado foram a elevada carga tributária 
(apontada por 42,7% dos empresários), 
excesso de burocracia (28,7%) e deman-
da insuficiente (27,6%) (ABr).
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Pequenos negócios são 
liberados de alvarás e licenças
Os donos de micro e pequenas empresas que exercem atividades consideradas de baixo risco já 
podem ser dispensados de alvarás e licenças de forma automática no cartão do CNPJ

especializados em servir 
bebidas, lanchonetes, ca-
sas de sucos, restaurantes, 
padarias e confeitarias com 
predominância de produ-
ção própria, borracharia, 
serviços de manutenção 
e reparação mecânica de 
veículos automotores e 
webdesign.

Empresária desde os 26 
anos, a contadora Rosân-
gela Bastos, proprietária da 
empresa de contabilidade 
Phenix, em Brasília, viu a 
carteira de novos clientes 
dela aumentar 70% desde 
o segundo semestre do ano 
passado, após sanção da Lei 
de Liberdade Econômica. 
Para ela, esse licenciamento 
automático para as ativida-
des de baixo risco é essencial 
e vai acabar com o sofrimen-
to dos donos de pequenos 
negócios (AI/Sebrae). 

destacou que: “Atualmente 
60% de todas empresas do 
país são de baixo risco e a 
grande maioria delas são 
também pequenos negócios, 
considerados os maiores 
empregadores formais do 
país”, ressaltou.

Ao todo, 289 atividades 

consideradas de baixo risco 
foram beneficiadas, entre 
elas atividades econômicas 
de contabilidade, fisiotera-
pia, fonoaudiologia, filma-
gem de festas e eventos, 
cabeleireiro, manicure, 
pedicure, chaveiro, bares 
e outros estabelecimentos 

Juros do cheque especial 
caem e do cartão sobem

2018, a taxa estava em 312,6%. 
Em 2018, os bancos anunciaram 
uma medida de autorregula-
mentação do cheque especial. 

Os correntistas que utilizam 
mais de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos 
passaram a receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa de 
juros menores que a do cheque 
especial definida pela institui-

ção financeira. A medida não 
reduziu satisfatoriamente os 
juros do cheque especial. Por 
isso, o BC decidiu definir mais 
uma regra para a modalidade 
de crédito. Desde o dia 6 de 
janeiro, os bancos não podem 
cobrar taxas superiores a 8% 
ao mês, o equivalente a 151,8% 
ao ano, nos juros do cheque 
especial (ABr).



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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes 

Benedito Aparecido Morelli - 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: MAThEuS DA SILVA VILELA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Solon Claudiano Vilela e de Melina Quirino da Silva. A 
pretendente: SuELLEn CRISTInA DE LIMA MOREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1999, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Rubens Evangelista Moreira e de Lilian Cristina de Lima Moreira.

O pretendente: JOhnny OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: técnico em comunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joao Dativo dos Santos e de Isolina 
Xavier de Oliveira Santos. A pretendente: REBECA SILVA BEnTO, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pacifico 
Bento e de Izabel Souza Silva Bento.

O pretendente: AnTOnIO MARCOS SAnTOS COnCEIçãO, profissão: administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique Santos Conceição 
e de Fatima Aparecida Conceição. A pretendente: LETICIA nOBRE DE LIMA, profis-
são: inside sales, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Ednando de Lima e de Rosangela Aparecida Nobre.

O pretendente: ALExAnDRE TELES DE SOuSA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Teles de Sousa e de Antonia 
Leda Pinheiro. A pretendente: FERnAnDA RAySSE DE ARAúJO DA SILVA, profissão: 
operadora de máquina, estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 
06/05/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Itamar Quadro 
da Silva e de Elcimar de Araújo da Silva.

O pretendente: LuCIAnO ALVES DA SILVA, profissão: operador técnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tavares, PB, data-nascimento: 24/11/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves e de Maria de Lourdes Alves. 
A pretendente: SILVAnI MARquES, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 23/05/1966, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Martinha Marques Lima.

O pretendente: ÍGOR BRAz DA SILVA, profissão: auxiliar de confeitaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/02/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ivo da Silva e de Nilza Braz 
da Silva. A pretendente: SILVIA ThAIRInE COSTA DA SILVA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Revelino da Silva e de 
Gilmara Santos Costa.

O pretendente: RILDO ALVES DO nASCIMEnTO, profissão: chefe de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ribeira do Amparo, BA, data-nascimento: 14/01/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves do Nascimento e de 
Maria Neta da Silva Nascimento. A pretendente: MARIA JOSEILDE DA SILVA, profis-
são: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 
13/04/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Caitano Oliveira 
Silva e de Amália Alves da Silva.

O pretendente: OLInDO FELIx DA ROChA, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Bandeira, MG, data-nascimento: 10/01/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Felix da Rocha e de Liosina Maria de Jesus. A pre-
tendente: TATIAnE APARECIDA DA SILVA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José da Silva e de Aparecida Anjos da Silva.

O pretendente: FELIPE MAGALhãES SILVA ADRIAnO, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Alves Adriano e de Oldaneide 
Magalhães Silva Adriano. A pretendente: AMAnDA FERREIRA DA SILVA, profissão: 
gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mezaque 
Ribeiro da Silva e de Lenir Ferreira Lima.

O pretendente: ROnALDO RODRIGuES ROSSI, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Penápolis, SP, data-nascimento: 09/03/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Rossi e de Marina Rodrigues 
Constantina. A pretendente: GLEICE SILVEIRA DA SILVA, profissão: diarista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gabriel da Silva e de Maria 
Valdete Silveira da Silva.

O pretendente: EDuARDO DA SILVA nASCIMEnTO, profissão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1998, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Vanilson Marques do Nascimento e de Monica 
Cristiane da Silva. A pretendente: SABRInA DE FÁTIMA BARBARA GOMES DA SILVA, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
12/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gomes 
da Silva Filho e de Luzinete Barbosa Serio da Silva.

O pretendente: IGOR SIMõES ROChA CEBIn, profissão: metroviário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olegari Simões Cebin e de Catia Rocha Cebin. A 
pretendente: MAyARA DA SILVA SOuzA, profissão: assistente administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson de Oliveira Souza e de Geilza 
Pereira da Silva Souza.

O pretendente: FABIAnO COSTA FERREIRA DA SILVA, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oriel Ferreira da Silva e de Maria da 
Costa Oliveira. A pretendente: KATIA SIMOnE TAKARABE OuChASKI, profissão: 
vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Ouchaski 
e de Rosa Kazumi Takarabe.

O pretendente: RAFAEL SOARES MACIEL, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 05/09/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rogerio Maciel e de Zurá Soares Maciel. A 
pretendente: ThAISE COSTA DE MELO FREITAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/12/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro de Melo Freitas e de Merilza Simone da Costa.

O pretendente: PAuLO hEnRIquE DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival de Almeida e de Marilena Maria 
de Oliveira Almeida. A pretendente: ARIAnE CRISTInA LIMA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino do Ramo Silva e 
de Sonia Maria de Lima Silva.

O pretendente: VITOR LuÍz xIMEnES DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Donizete dos Santos e de Elis 
Regina Ximenes de Freitas Santos. A pretendente: nATAShA ALVES DE MORAIS, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 30/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Brasiliano Dionizio de Morais Neto e de Ieda Alves de Sousa.

O pretendente: CLEnILTOn RODRIGuES ROChA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 27/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Cláudia Rodrigues Rocha. A 
pretendente: BRunA RAFAELA DE LIMA, profissão: operadora de cartões, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marivaldo José Vasconcelos de Lima 
e de Marleide Maria da Silva.

O pretendente: AnTOnIO CARLOS DA SILVA JunIOR, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 11/09/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos da Silva e de Celia 
Figueiredo dos Santos. A pretendente: nAyARA MARInA SAnTOS DA SILVA, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 21/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanessa Santos da Silva.

O pretendente: WILSOn JOSE BAnDEIRA, profissão: auxiliar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Magda Conceição Bandeira. A pretendente: FRAnKLAnE 
DA SILVA SOuzA, profissão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: Matões, MA, 
data-nascimento: 10/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Euclides Barrozo de Souza e de Francisca da Silva Souza.

O pretendente: RIChARD nASCIMEnTO SAnTOS, profissão: analista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvaldo Martins Santos e de Maria Fatima 
do Nascimento. A pretendente: ALInE PASTOR BAnDEIRA, profissão: analista de re-
cursos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Rubens Antonio Bandeira e de Janete 
Engelmonn Pastor Bandeira.

O pretendente: CRISTEM EMAnOEL PEIxOTO SILVA nunES, profissão: técnico de 
informática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odair José Silva Nunes e 
de Ivone Peixoto. A pretendente: MARIAnA ALDE SAnTOS DE FREITAS, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1997, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Euclydes Raimundo de Freitas e de 
Maria Aparecida Mendes dos Santos.

O pretendente: MAuRICIO GOMES DE MATTOS, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1978, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Jonas Dias de Mattos e de Maria Alice Gomes Mattos. A 
pretendente: AnDRéIA SILVA LIMA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: Piripiri, PI, data-nascimento: 16/12/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícera Rodrigues da Silva Lima.

O pretendente: FERnAnDO DE AnDRADE FRAnCISCO, profissão: fiscal de loja, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Marco Francisco e de Valeria 
Margarida de Andrade. A pretendente: yARA SAnTOS PEREIRA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Renato Pereira da Silva e de Deusdedit 
dos Santos Pereira da Silva.

O pretendente: TIAGO LIMA DOS SAnTOS, profissão: açogueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 04/01/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edenilson Lima dos Santos e de Solange Lacerda Lima. 
A pretendente: JéSSICA DO CARMO RODRIGuES, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandro de Jesus Rodrigues e de 
Marileide Monteiro do Carmo.

O pretendente: JOSé OLIVEIRA nASCIMEnTO, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Encruzilhada, BA, data-nascimento: 16/10/1964, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jovino Ribeiro do Nascimento e de Dareri Oliveira. 
A pretendente: RAquEL GOMES DOS SAnTOS SILVA, profissão: cuidadora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1961, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilton Gomes da Silva e de Nadir 
Maria dos Santos Silva.

O pretendente: DAVI OLIVEIRA E SILVA, profissão: técnico em segurança do trabal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sonia de Oliveira e Silva Tomaz. A pretendente: 
STEFAnIE PInhEIRO TEODORO, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastiao Horacio Teodoro e de Silvia Domingos Pinheiro Teodoro.

O pretendente: LuIz AnTOnIO DOS SAnTOS JúnIOR, profissão: lojista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio dos Santos e de Alexsandra Muniz 
dos Santos. A pretendente: DéBORA MAnFIO CORREA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 08/05/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benjamin José Correa e de Marta Manfio Correa.

O pretendente: DAVID FERnAnDO LIMA DO CARMO, profissão: auxiliar planejamen-
to controle, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
30/09/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete do 
Carmo e de Fernanda Lima de Souza. A pretendente: AnnA PAuLA VIEIRA LIMA, 
profissão: assitente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 02/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genaldo 
Conceição Lima e de Rute Vieira.

O pretendente: ROBSOn VAnDER LuCAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodolfo Luiz Lucas e de Carmen Vanda Lucas. A preten-
dente: AnDREIA nERI DO CARMO, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ari do Carmo e de Delzuita Ferreira Neri.

O pretendente: ADRIAnO JOSé DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 21/05/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Elias da Silva e de Maria Alcione Francisco da Silva. 
A pretendente: RAFAELA OLIVEIRA BERnARDInO PEREIRA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/2002, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Maurilio Ferreira Bernardino Pereira 
e de Michele Cristina Cruz Oliveira.

O pretendente: JOSE MARTInS VICEnTE DOS AnJOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Onorio Vicente dos Anjos e de Maria 
Dourado da Silva dos Anjos. A pretendente: FERnAnDA RODRIGuES ESTEVES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo 
Esteves e de Elza Rodrigues de Santana Esteves.

O pretendente: RODRIGO nASCIMEnTO DA SILVA, profissão: secretário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rinaldo João da Silva e de Marluce 
Nascimento da Silva. A pretendente: TATIAnny DA SILVA SERRA, profissão: peda-
goga, estado civil: divorciada, naturalidade: Bacabal, MA, data-nascimento: 05/01/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco Serra e de 
Gildete da Silva Serra.

O pretendente: CELSO JOSE ADRIAnO, profissão: assistente de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/12/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Jose Adriano e de 
Luzinaura Ambrosio Adriano. A pretendente: RAquEL ALVES DELFInO, profissão: 
assistente de relacionamento d, estado civil: divorciada, naturalidade: Poá, SP, data-
nascimento: 10/07/1987, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Joel Berto Delfino 
e de Dilma Alves Martins Delfino.

O pretendente: LInCOn SAMuEL PITCh DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir dos Santos e de 
Marilene Pitch. A pretendente: VITORIA DE SOuSA VEnEzIAnE, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Roberto Veneziane e de 
Nivea Maria Sousa dos Santos.

O pretendente: JOSE VITuRInO DA SILVA, profissão: técnico de telefonia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 06/06/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Viturino da Silva 
e de Benedita Marcionilia da Conceição. A pretendente: ROSELI DA SILVA, profissão: 
diarista, estado civil: solteira, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 
25/03/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
da Silva e de Maria Helena da Silva.

O pretendente: GLEIDISOn RIBEIRO DE SOuzA, profissão: representante comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Emiliano de Souza 
e de Maria Zelia Ribeiro de Souza. A pretendente: JAquELInE PEREIRA DE PAuLA 
ARAuJO, profissão: empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vas-
concelos, SP, data-nascimento: 11/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Givaldo Ferreira de Araujo e de Marlene Pereira de Paula Araujo.

O pretendente: CAIO VInICIuS SILVA MARquES, profissão: educador físico (autôno-
mo), estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1997, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Fabio Bomfim de Azevedo 
Marques e de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: JuLIAnA nunES FARIAS DA 
SILVA, profissão: massoterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Leonidio Farias da Silva e de Maria Juracy Nunes da Silva.

O pretendente: EMERSOn FABRI LEAL, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amadeu de Jesus Leal e de Neusa Fabri. A 
pretendente: EVAnILzA nASCIMEnTO DE JESuS, profissão: auxiliar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Wenceslau Guimarães, BA, data-nascimento: 10/01/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Souza de Jesus e de 
Marinalva Nascimento de Jesus.

O pretendente: TIAGO FERnAnDES, profissão: professor de muay thai, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osvaldo Cruz, SP, data-nascimento: 24/12/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sônia Cristina Belem Fernandes. A pretendente: 
núBIA MOREIRA SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nelton Moreira Silva e de Maria das Graças Alves de Oliveira Silva.

O pretendente: ALESSAnDRO FERnAnDO DE SOuzA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Arlindo de Souza e de Abilhene 
de Andrade Souza. A pretendente: SIDILEIDE MACEDO DE CARVALhO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 24/10/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Claro Filho e de 
Francisca Severina de Macedo.

O pretendente: FLAVIO PInhEIRO GOnçALVES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eraldo José Gonçalves Martins e de Lauri-
nete Pinheiro de Araujo. A pretendente: FABIAnA nEPOMuCEnO, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Marcos Nepomuceno e de Maria Nunes Nepomuceno.

O pretendente: DAnIEL DOS SAnTOS SILVA, profissão: auxiliar de armazém, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Triunfo, PE, data-nascimento: 28/05/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvino Pereira da Silva e de Verenice dos 
Santos Silva. A pretendente: PATRÍCIA CARLA DE LIMA SILVA, profissão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 12/03/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Jorge da Silva e 
de Josefa Minervina de Lima Silva.

O pretendente: EDuARDO JORDAn SILVA OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Ramos de Oliveira e de Jane Patricia 
Moreira da Silva Oliveira. A pretendente: TIFFAny ISABELA SOuzA EVAnGELISTA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marcelo 
Evangelista e de Tatiana Aparecida Monteiro de Souza.

O pretendente: DOuGLAS DOS SAnTOS zAMBOnI, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/01/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Eduardo Zamboni e de Marcia 
dos Santos Zamboni. A pretendente: VIVIAnE DE LIMA SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel da Silva Neto e 
de Marlene Judite de Lima.

O pretendente: RAuL ChALEGRE SOuzA, profissão: gerente de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Afonso José de Souza e de Lindaci Chalegre de 
Oliveira Souza. A pretendente: STEPhAnIE BEnJAMIM, profissão: representante co-
mercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Jose dos Campos, SP, data-nascimento: 
21/02/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ricardo Borges Benjamim 
e de Rosangela Lagoin da Costa.

O pretendente: CELSO DA SILVA FERnAnDES, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walmir da Silva Fernandes e de Eny 
Luiza da Silva Fernandes. A pretendente: VILMA DE OLIVEIRA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdete Rufina de Oliveira.

O pretendente: WILLIAn SAnTOS DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/01/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira da Silva Neto e de Sonia Regina dos 
Santos. A pretendente: ARIAnA FERREIRA SILVA OLIVEIRA, profissão: gerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 05/04/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Oliveira e de Maria 
Aparecida Ferreira Silva Oliveira.

O pretendente: MARCO AnTOnIO ThEODORO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Theodoro e de Eliene da Silva Theodoro. A 
pretendente: IRACEMA DOS SAnTOS PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Pereira e de Otilia dos Santos Pereira.

O pretendente: éVERTOn DE LIMA DORnELAS, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/01/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Vicente Dornelas e de Mirian 
Oliveria de Lima. A pretendente: SAMEA CRISTInA PEREIRA SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosir Pereira dos Santos.

O pretendente: ALEx FRAnCISCO DE SOuzA, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Aguaí, SP, data-nascimento: 30/10/1985, residente e domiciliado 
em Jacutinga, MG, filho de José Donizeti de Souza e de Marilene Francisco. A pretendente: 
JEnIFFER DA COSTA COuTInhO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Aparecido Coutinho e de Adriana da Costa Coutinho.

O pretendente: EDEILSOn SAnTOS GOMES, profissão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/04/1979, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Percival Conceição Gomes e de Maria de Lourdes dos Santos. A 
pretendente: JOSIAnE DOMInGOS DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de saúde bucal, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Noemia Domingos dos Santos.

O pretendente: DAnIEL MARTInS DOS REIS, profissão: técnico de banda larga, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Martins dos Reis e de Terezinha Juliana 
da Silva Reis. A pretendente: PRISCILA hORACIO, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldomiro Horacio e de Creuza Soares Horacio.

O pretendente: JuLInhO DA COSTA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Guine-Bissau, data-nascimento: 01/06/1991, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Augosto da Costa e de Cristina Gomes. A pretendente: LILIAn 
RIBEIRO DA ROSA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Valentino Ribeiro da Rosa e de Maria de Lourdes Silva Ribeiro.

O pretendente: AnTOnIO FRAnCISCO CALDAS, profissão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irene Maria Caldas. A pretendente: KAREn 
CASSIA SEVERIAnA BELhIM, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudia Severiana Belhin.

O pretendente: FELIPE BOnFIM DOMInGuES, profissão: técnico auxiliar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1995, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Zildo Domingues e de Cleonice Bonfim. A pretendente: 
MAyARA DO nASCIMEnTO GALhARDO, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Luis Galhardo e de Ana Lucia 
do Nascimento Galhardo.

O pretendente: CILAS hEBERT TROMBInE, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Sueli Trombine. A pretendente: FLAVIA CAROLInE TOLEDO 
TELLES, profissão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alexandre Flavio da Silva Telles e de Marlene Toledo.

O pretendente: MARCuS VInÍCIuS DE FREITAS, profissão: atendente em hospital, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Tadeu de Freitas e 
de Iara dos Santos Silva de Freitas. A pretendente: CRISTInA CERquEIRA PEREIRA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Bispo 
Pereira e de Dilza de Souza Cerqueira.

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: AMAuRy DuquE DA SILVA FILhO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amaury Duque da Silva e de Maria dos Santos. 
A pretendente: ALDACÍ RAMOS DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 24/01/1961, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino Vital da Silva e de Josefa Maria da 
Conceição.

O pretendente: EDSOn ALVES RIBEIRO, profissão: encarregado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 08/11/1972, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alberto Alves Ribeiro e de Maria Lucia Alves. A pretendente: 
DAIARA DE JESuS SAnTOS, profissão: encarregada de importação, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 04/08/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Dário Faustino dos Santos e de Áurea Jesus de Souza.

O pretendente: WILLIAnS PEREIRA DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marli Pereira de Lima. A pretendente: GISELE 
APARECIDA ChICOnI DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Gilton Caetano da Silva e de Eva Aparecida Chiconi.

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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

O pretendente: GABRIEL yEhuDA AnTEBI, nascido em São Paulo - SP (Registrado 
em Extrema - MG), no dia 05/01/1978, profissão dentista, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliahou Hayim Antebi e de Marilene Grangeiro Sam-
paio Xavier. A pretendente: LuCIA KAMInSKy BERnFELD DE CASTRO, nascida em 
Salvador - BA, no dia 07/02/1984, estado civil solteira, profissão advogada, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fernando Antonio de Castro e de 
Rebeca Kaminsky Bernfeld de Castro.
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Política
São Paulo, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br

O Brasil rumo à OCDE? 
O combate à 

corrupção é a condição

O primeiro mês de 
2020 já começou com 
diversas novidades 
que apesar de serem 
aparentemente 
desconexas estão 
fortemente interligadas

Um dos destaques 
foi o apoio recebido 
pelo Brasil dos EUA 

à sua candidatura para se 
tornar membro da Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) do qual já 
participam potências como 
Estados Unidos, Alema-
nha, Reino Unido e Japão, 
além de países latino, como 
México e Chile. O governo 
demonstra forte interesse 
em ter o Brasil na OCDE, 
um processo que, contudo, 
demanda diversas etapas 
e cumprimento de ritos e 
requesitos. 

Para entrar neste grupo, 
conhecido como “clube dos 
países ricos”, será preciso 
atender às regras e réguas 
desse seleto clube, adotando 
recomendações em diversas 
áreas, como meio ambiente, 
macroeconomia, combate 
aos crimes financeiros, entre 
outros temas. 

Assim como as empre-
sas colhem frutos quando 
adotam boas práticas de 
governança, promovendo 
uma cultura de integridade, 
os países podem crescer 
e proporcionar melhores 
condições de vida à popu-
lação quando adotam boas 
práticas de gestão pública, 
políticas públicas eficazes, 
e combatem a corrupção. 

Essas boas medidas aten-
dem requisitos para atrair 
investimentos, além de obter 
empréstimos com juros mais 
baixos, o que ajuda na criação 
de empregos, negócios e no 
crescimento econômico. 

Levantamento recente 
realizado pela CNDL e pelo 
SPC Brasil mostra que as 
principais preocupações do 
consumidor brasileiro são o 
combate ao desemprego e a 
melhora da saúde pública, 
seguido de investimento em 
educação e na sequência, 
combate à corrupção. E 
como promover emprego, 
saúde e educação? De onde 
virá o dinheiro? 

Por isto, a importância de 
investir em boa gestão pú-
blica, políticas eficazes e, é 
claro, o combate à corrupção. 
O dinheiro público deve ser 
utilizado para o benefício da 
população em geral, e não 
para fins privados, ganhos 
individuais ou pequenos 
grupos. O custo da corrupção 
está embutido no consumo 
da população brasileira e nas 
mazelas sofridas pelo povo. 
Pagamos caro por isto. 

Este mês a mídia também 
deu ampla cobertura ao 
Fórum Econômico Mundial 
em Davos. Neste evento, o 
Secretário-Geral da OCDE, 
José Angel Gurría, declarou 
que o combate à corrupção é 

um dos grandes desafios da 
América Latina, um câncer 
que afeta os diversos países 
da região. Fato que o recém-
-publicado relatório anual da 
Transparência Internacional 
ajuda a corroborar. O Brasil 
não está bem neste ranking. 
E não é algo recente, tam-
pouco pontual. O resultado 
do relatório precisa ser visto 
como um alerta, algo a ser 
considerado, ser dada a 
devida atenção. 

Como nação, precisamos 
mudar este cenário. Pode-
mos fazer mais para com-
bater a corrupção e outros 
crimes associados, como a 
lavagem de dinheiro. E isto 
será requisito para o plano 
do Brasil de ingressar na 
OCDE ou para simplesmente 
encontrar um caminho de 
crescimento, geração de 
emprego e renda à popu-
lação. Isto não é só papel 
de um presidente, de uma 
autoridade, de um professor, 
de um empresário, de um 
jornalista ou de qualquer 
cidadão, isoladamente. 

É um trabalho árduo e 
amplo, que envolve a parti-
cipação da sociedade civil, 
das diversas organizações 
públicas, privadas e do ter-
ceiro setor, os pactos seto-
riais, a boa gestão pública e 
atuação política efetiva e pró 
Brasil. Não dá para desejar 
uma posição na OCDE ou 
o crescimento sustentável 
do País, sem ações efetivas 
de combate à corrupção e 
outros crimes financeiros. A 
bandeira de combate à cor-
rupção deve ser apartidária e 
defendida por cada cidadão, 
através de palavras e ações. 

Precisamos combater o 
conflito de interesses, pro-
mover a transparência, apri-
morar os instrumentos legais 
e regulatórios, e fortalecer 
os conceitos de cidadania, 
democracia e ética em nosso 
ciclo de educação. A própria 
Transparência Internacional 
propõe ações de melhoria no 
seu relatório de IPC. Outra 
importante fonte para saber 
o que precisa ser feito são 
as novas medidas contra a 
corrupção, promovidas pela 
Transparência Internacional 
- Brasil, Instituto Ethos e 
outros. 

Evoluímos, mas precisa-
mos fazer mais. Há para-
digmas e círculos viciosos a 
serem quebrados e mudados. 
Há escolhas a serem feitas. 
Daqui a cinco ou dez anos 
um novo relatório do IPC será 
lançado pela Transparência 
Internacional. Conseguire-
mos estar efetivamente me-
lhores? E quais manchetes 
terão destaque? A resposta 
está em nossa atuação en-
quanto sociedade para que 
os jornais estampem a notícia 
que queremos ler: os brasi-
leiros vivendo em melhores 
condições e progredindo. 

(*) - É professor em ética e 
compliance da FIA Business School 

e diretor da prática de compliance na 
ICTS Protiviti, empresa especializada 

em soluções para gestão de riscos, 
compliance e auditoria interna.

Jefferson Kiyohara (*)

 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 52 do Estatuto Social e publicação em 30/01/2020 no Jornal Empresas
e Negócios, ficam convocados os Srs.(as) Associados (as) da Cooperativa Habitacional Mirante
Caetano Álvares para Assembleia Geral Ordinária á realizar-se no dia 1º de Março de 2020 às 07:30h
em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 8:30h em segunda
convocação com a presença de metade mais um dos cooperados; ou, ainda, em terceira convocação às
9:30h, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, tendo como local as dependências do Salão
de Festas do Condomínio, sito a Avenida Mandaqui, nº 122 - Bloco 3 - Bairro do Limão - SP, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Apresentação das contas do exercício de 2019;
2. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal relativo as contas do exercício de 2019;
3. Apresentação do Relatório da Diretoria relativo ao exercício 2019; 4. Votação das contas do
exercício de 2019; 5. Discussão e votação para atualização monetária da cota para novas
inscrições; 6. Discussão e votação de manutenção do valor exercido em 2019 para as
cotas/unidades 22 e 31 do bloco 3; 7. Eleição do Conselho Fiscal para o período de 02/03/2020 a
01/03/2021. Para efeito de cálculo de quorum de instalação, o número de associados é 235. Para o
conhecimento dos cooperados, os Currículos dos candidatos ao Conselho Fiscal estarão disponíveis na
sede da Cooperativa Habitacional Mirante Caetano Alvares e poderão ser consultados de 30/01/2020 até
o último dia útil antes da Assembleia Geral, de segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 14h às 18h.
Os Cooperados em atraso com as obrigações financeiras junto a CHMCA, não poderão votar na
Assembleia. Contamos com a sua importante presença e antecipadamente agradecemos.
São Paulo, 30 de Janeiro de 2020. Ana Maria Saes da Silva (Diretora Presidente); Eliana Vasco Pulter
(Diretora Financeira); Marcelino José dos Santos (Diretor Administrativo); Comitê Eleitoral: Antonio
Paulo Souza Santos (3-032), Joel Ribeiro (2-113) e Paulo Cesar de Sena (2-033).

O relator da MP da Zika, senador Izalci Lucas, e o presidente da 
comissão mista, deputado Diego Garcia.

Três das MPs terão me-
nos de duas semanas 
de validade e estarão 

sob maior risco. Uma delas 
está bem encaminhada e 
só precisa da aprovação do 
Senado, mas outras duas 
sequer iniciaram a sua tra-
mitação e devem caducar.

Primeira das propostas na 
fila, a MP que institui uma 
pensão mensal vitalícia, no 
valor de um salário mínimo, 
para crianças com síndrome 
decorrente do Zika vírus. Ela 
foi aprovada pela Câmara em 
dezembro e não deve ter pro-
blemas para passar também 
pelo crivo dos senadores.

O relator, senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF), estendeu 
a medida para todas as crian-
ças afetadas que tenham 
nascido até o fim de 2019. 
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Avião da FAB usado em transporte de autoridades.

O uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira 
(FAB) poderá ter regras mais rígidas. Um pro-
jeto do senador Lasier Martins (Podemos-RS) 
impõe normas estritas para o transporte de 
autoridades e seus acompanhantes em aviões 
da administração pública federal, restringindo 
a utilização dessas aeronaves ao desempenho 
de atividades próprias do serviço público e a 
missões oficiais. 

O projeto traz regras sobre registros, publica-
ção de relatórios e justificativas de solicitação, 
além de prever penalidades para quem des-
cumprir as normas. “Minha intenção é impedir 
excessos por parte de autoridades dos três 
Poderes nessa questão, para usos pouco ou 
nada justificáveis e até transportando pessoas 
alheias à missão oficial”, explica Lasier.

Pelo projeto, estarão autorizados a usar os 
aviões da União, para missões oficiais, o pre-
sidente e o vice-presidente da República e os 
presidentes do Senado, da Câmara e do STF. 
Também estarão autorizados os ministros de 
Estado e demais ocupantes de cargo público 
com prerrogativas de ministro, além dos co-
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Municípios como Jacareí já implantaram IPTU Verde: 
objetivo do projeto é tornar a medida nacional.

A proposta que garante 
abatimento do IPTU àque-
les que preservarem suas 
áreas verdes e produzirem 
energia renovável está 
pronta para ser votada 
pelo Senado. Foi elaborada 
pelo senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) e apresentada 
em março de 2019. Após 
sua aprovação pela CCJ, em 
agosto, já está em primeira 
discussão no Plenário do 
Senado.

A questão da preser-
vação ambiental torna a 
ganhar destaque após as 
recentes manifestações de 
fundos internacionais de 
investimentos em Davos, 
de que, sem preservação 
ambiental, não haverá 
investimentos no Brasil. 
“É comum na Amazônia 
o sujeito ao comprar uma 
grande área, achar bonito 
desmatar para construir. 
Se ele souber que ao man-
ter as árvores, ao manter 
a permeabilidade do solo, 

A
le

x 
B

rit
o/

PM
J

Linhas de transmissão 
poderão passar por 
terras indígenas

Está em análise no Senado 
o projeto que permite a passa-
gem de linhas de transmissão 
de energia elétrica por terras 
indígenas. A matéria, do senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR), 
aguarda designação de relator 
na Comissão de Direitos Huma-
nos. O artigo 231 da Constituição 
proíbe a ocupação, o domínio e 
a posse de terras indígenas ou 
a exploração das riquezas natu-
rais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. A exceção 
são as atividades de “relevante 
interesse público da União”, que 
precisam ser regulamentadas 
por lei complementar. O projeto 
define a passagem de linhas de 
transmissão de energia elétrica 
como de relevante interesse 
público da União e prevê que 
a declaração de relevância seja 
feita por decreto do presidente 
da República, ouvidas as comu-
nidades indígenas afetadas. 

Na justificativa da proposta, 
o autor ressalta que, embora 
seja necessário o respeito às 
comunidades indígenas afeta-
das, é também imprescindível 
considerar o interesse de todos 
na instalação de ‘tão importante 
infraestrutura’. A proposição 
procura assegurar às comuni-
dades indígenas a obtenção de 
compensação financeira pela 
instalação da rede, estabele-
cendo que ela seja proporcional 
à remuneração obtida com a 
prestação do serviço público de 
transmissão de energia elétrica 
(Ag.Senado).

Planejamento de 
municípios deverá 
identificar áreas 
com risco 

Projeto do deputado Má-
rio Heringer (PDT-MG), em 
análise na Câmara, altera os 
estatutos da Metrópole e da 
Cidade para tornar obrigatória 
a identificação e o mapeamento 
sistêmico do risco de desastres, 
de qualquer natureza ou inten-
sidade, na elaboração do plano 
diretor municipal e do plano de 
desenvolvimento urbano inte-
grado de região metropolitana. 
Atualmente, a Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil já re-
passa aos municípios a tarefa de 
identificar e mapear áreas onde 
haja risco de desastres, mas não 
exige que essas informações 
constem do plano diretor da 
cidade. “O projeto estabelece 
que a identificação e o mapea-
mento de áreas de risco estejam 
entre os instrumentos mínimos 
que devem constar nos planos 
diretores municipais”, defende 
o autor da proposta.

O Estatuto da Metrópole atual-
mente exige apenas a delimitação 
das áreas onde a urbanização deve 
ser limitada a fim de preservar o 
patrimônio ambiental ou cultural 
existente ou evitar desastres 
naturais. O projeto será analisa-
do em caráter conclusivo pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Regional; de Desenvolvimento 
Urbano; e de Constituição e Jus-
tiça (Ag.Câmara).

O líder da Maioria e relator 
da reforma tributária anali-
sada na Câmara, deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), 
confirmou que a proposta será 
discutida por uma comissão 
mista, de 15 deputados e 15 
senadores. Ele esteve reunido 
com o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, na última 
terça-feira (28). A intenção 
é reunir os textos em discus-
são na Câmara e no Senado 
e votar a reforma até junho 
nas duas Casas. 

“O importante é um esforço 
concentrado e conjunto para 
que a gente possa ter uma re-
forma só”, declarou. Na semana 
passada, Rodrigo Maia afirmou 
que falaria com o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
para que a comissão mista fos-
se criada ainda em fevereiro. 
Aguinaldo Ribeiro disse que 
Maia deve marcar uma reunião 
com Alcolumbre e líderes na 
Câmara e no Senado para cos-
turar o calendário para votação 
da reforma.

Ribeiro avalia que as duas 
Casas já avançaram na discus-
são sobre o tema. A comissão 
especial da Câmara realizou 
audiências públicas e semi-
nários em diversos estados. 
“Temos que criar um sistema 
tributário que nos permita 
fazer justiça. Se nós conseguir-
mos simplificar nosso sistema, 
que é confuso e inseguro juridi-
camente e sem transparência, 
teremos impacto positivo para 
a economia do País”, afirmou 
(Ag.Câmara).

Congresso Nacional abre o ano 
com 25 medidas provisórias na fila
O Congresso vai iniciar os trabalhos em 2020 com 25 medidas provisórias (MPs) em análise. Dez delas 
já obstruem as pautas de votações da Câmara e do Senado, e outras cinco chegarão a esse ponto ainda 
em fevereiro

órgãos da União, estados 
e municípios de publicar 
documentos relativos a lici-
tações em jornais de grande 
circulação ficou travada por 
motivo judicial. 

Essas são três das pro-
postas que já entraram em 
regime de urgência. Dessa 
forma, elas sobem automati-
camente para o topo da pau-
ta de votações da Câmara e 
do Senado assim que chegam 
em cada uma das Casas. No 
total, são dez as MPs atuais 
que já estão nessa condição. 
Também está nessa situação 
a MP que cria a 13ª parcela do 
Bolsa Família. Ela ainda não 
foi votada pela sua comissão 
mista, mas já tem relatório 
favorável, do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
- (Ag.Senado).

As duas MPs “condenadas” 
vencem no dia 16 de feve-
reiro. As comissões mistas 
que precisam estudar as 
medidas antes das votações 
pela Câmara e pelo Senado 
ainda não foram instaladas, 

indicando que não haverá 
tempo hábil para que as duas 
sejam aprovadas dentro do 
prazo de validade. Uma delas 
é a  MP que cria a carteira 
estudantil em formato digi-
tal. A outra, que desobriga 

PEC do IPTU Verde já está pronta 
para ser votada pelo Senado

ao reutilizar a água, tudo 
isso lhe abaterá o IPTU, 
ele provavelmente deixará 
a floresta em pé”.

Valério explicou que, quan-
do foi vereador em Manaus, 
tentou aprovar uma legisla-
ção local nesse sentido, mas 
a proposta foi considerada 
inconstitucional. Agora, 
porém, ele está conseguin-
do aprovar a lei de forma 

nacional, beneficiando todo 
o Brasil, avaliou. Pelo texto, 
a utilização de energia de 
fontes renováveis pelos ocu-
pantes da área lhes garantirá 
reduções progressivas no 
valor a ser pago no IPTU. 
Também terão garantidos 
descontos se mantiverem 
áreas permeáveis, não con-
cretadas ou asfaltadas (Ag.
Senado).

Comissão analisa projeto de regras 
para uso de aviões da FAB

mandantes das Forças Armadas. A aeronave 
deverá, sempre que possível, ser compartilhada 
por mais de uma autoridade.

A matéria está pronta para ser votada na 
Comissão de Relações Exteriores do Senado. 
O relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA), 
apresentou apenas emendas de redação, para 
aperfeiçoar o texto. Ele registra que a proposi-
ção representa um importante aperfeiçoamento 
para a utilização de bens públicos, pois com-
preende “louvável preocupação, alicerçada na 
busca da economia e da seriedade nos gastos 
públicos” (Ag.Senado). 

Reforma tributária: a intenção é 
votar a proposta até junho
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Matéria de capa

“Precisamos 
de uma política 

pública capaz de 
gerar empregos 
e, mais do que 
isso, empregos 
formais. A tão 

celebrada reforma 
trabalhista, 

aprovada há 
dois anos, ainda 

não mostrou a 
que veio nesse 

aspecto.

Com a baixa dos juros e a facilidade em abrir 
créditos bancários, aliado ao crescimento 
do PIB brasileiro, o setor imobiliário vem 

aquecendo e as expectativas de novos lança-
mentos já são evidentes nas incorporadoras. A 
taxa Selic, taxa básica de juros no Brasil, está 
no patamar de 4,5% ao ano, o menor percentual 
desde 1999.

Segundo dados dos Indicadores Imobiliários 
Nacionais, da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), no último trimestre de 2019 
os lançamentos apresentaram um aumento de 
4,1% em relação ao trimestre anterior do mesmo 
ano e 23,9% na comparação do mesmo período 
de 2019. Já as vendas, aumentaram em 15,4% 
e a oferta final apresentou uma queda de 2,6%, 
ambos em relação ao mesmo trimestre de 2018.

Existem diversos fatores que estão contri-
buindo para a retomada do mercado imobiliário. 
Na visão de Raphael Chelin, engenheiro civil e 
co-fundador da Celere - startup e consultoria de 
eficiência em construção civil - entre os princi-
pais fatores estão as reformas trabalhistas e da 
previdência, que aumentaram a confiança dos 
investidores, baixa dos juros e também o fim da 
crise que já vinha desde 2013, que fez com que 
as incorporadoras diminuíssem o número de 
lançamentos e vendessem apenas os estoques.

“Durante este período de crise, tanto incorpo-
radoras quanto investidores, seguraram novos 
lançamentos pela insegurança da demanda que, 
do ponto de vista do projeto, já eram viáveis”, 
explica.

E muitas incorporadoras já sentem os efeitos 
da retomada. A CRB Construtora é um exemplo. 
Para este ano, a previsão é lançar mais cinco 
empreendimentos de alto padrão nas cidades de 
Campinas e Sorocaba, no interior de São Paulo, 
onde a incorporadora atua. 

“Acreditamos que 2020 marca o início de um 
novo ciclo de prosperidade para o setor no país”, 
afirma Gerson Reche, diretor de engenharia 
da CRB Construtora. Além dos lançamentos, 
a CRB também irá aumentar as contratações 
neste ano. “Temos a convicção do crescimento 

e abertura de novas oportunidades de trabalho 
em praticamente todas as áreas da empresa”, 
comenta. Procura por plataforma de tecnologia 
aumentou 100% no segundo semestre de 2019

Para atender a demanda dos lançamentos, a 
CRB Construtora apostou na plataforma Budget 
Analytcs, da Celere, que irá trazer mais agilidade 
e economia para acelerar as obras dos novos 
empreendimentos. “A plataforma nos interessou 
por apresentar dois quesitos importantes para o 
nosso segmento: agilidade no mapeamento das 
informações e praticidade no gerenciamento des-
ses dados. Estamos sempre atentos às novidades 
disponíveis no mercado e que possam otimizar 
nossos resultados”, ressalta Gerson, da CRB.  

Segundo Raphael Chelin, da Celere, desde o 
segundo semestre de 2019, as vendas da empresa 
aumentaram em 100% devido à procura pela 
plataforma. A startup desenvolveu a ferramenta 
com o objetivo de oferecer às incorporadoras uma 
análise mais detalhada, rápida e precisa de todas 
as informações contidas nos projetos de empre-
endimentos, a partir do uso de tecnologias que 
fazem a estruturação e o tratamento de dados. 
A análise dos dados gerados pela plataforma tem 
contribuído com redução do custo de construção, 
em média, de até R$ 100 por m2. 

“Estamos com uma expectativa alta devido 
à combinação do aumento da demanda por 
nossas soluções e ao amadurecimento de nossa 
marca e produtos. Isso deve fazer com que nos-
sa estrutura também aumente, para continuar 
atendendo os clientes com a mesma qualidade. 
Antes da crise, praticamente tudo tinha que ser 
feito ‘dentro de casa’. Nesse período, antigas 
funções deram lugar a novos profissionais, novas 
soluções e novas empresas”, diz.

“As empresas que tiverem capacidade e ha-
bilidade em se estruturar, não necessariamente 
com contratação de funcionários, mas através 
de uma rede de parceiros com diversas soluções 
inovadoras e mais produtivas em áreas específi-
cas, terão enormes vantagens nessa retomada. 
Elas diminuirão o tempo de treinamento e de 
ajuste de processos”, complementa. Fonte e mais 
informações, acesse (www.celere-ce.com.br).

Queda de juros e uso de novas tecnologias 
impulsionam mercado da construção civil

Construção civil retoma o crescimento 
e espanta o desemprego.

constru360/reprodução

Para 2020, as expectativas para o setor da construção civil são aumentar o número de lançamentos utilizando 
tecnologias que ofereçam agilidade e economia. 2020 será o ano da retomada da construção civil. 

Daniele Akamine (*)

A cidade de São Paulo, por exemplo, vem se 
transformando em um canteiro de obras, com novos 
empreendimentos surgindo em todas as regiões. 
Dados da CBIC mostram que houve um aumento 
de 23,9% no volume de lançamentos no país no 
terceiro trimestre na comparação ao mesmo período 
do ano anterior. As vendas também tiveram uma 
alta expressiva, de 15,4% no mesmo período. São 
números que, sem dúvida, refletem uma recuperação 
do setor depois de uma estagnação de quase 5 anos. 

Mas o que podemos esperar para 2020? É impor-
tante ressaltar que o mercado imobiliário depende 
de um tripé composto por taxa de 
juros baixas, confiança do consu-
midor e emprego em alta, além da 
segurança jurídica nas operações. 
Experimentamos em 2019 a menor 
taxa do crédito imobiliário desde o 
início da série histórica. Se, de 2015 
a 2017, os juros alcançavam os dois 
dígitos, hoje eles estão na casa de 
um dígito e muito competitivos. 

Para se ter uma ideia, os finan-
ciamentos do programa Minha 
Casa Minha Vida (MCMV) são 
oferecidos com taxas de 8,472% 
ao ano para clientes com renda 
entre R$ 4 mil a R$ 7 mil e de 
9,555% para clientes com renda 
entre R$ 7.000,01 e R$ 9 mil. 
Já no SFH, os bancos privados 
têm oferecido taxas a partir de 
7,3%a.a. A Selic, taxa básica de 
juros, caiu 4,5% no final de 2019, 
menor patamar da história desde 
que o Copom foi criado, em 1996. 

Ela influencia diretamente os juros do crédito 
imobiliário, embora seja somente um dos com-
ponentes do chamado spread bancário -  85% se 
referem à atividade em si, sendo que, desse total, 
os custos associados à inadimplência correspon-
dem a 37%; as despesas tributárias, regulatórias 
e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), a 23%, 
e os gastos administrativos a 25%.

 
A concorrência entre os cinco maiores bancos que 

atuam no mercado brasileiro também está acirrada. 
A Caixa, que detém uma fatia de cerca de 70% do 
mercado imobiliário, anunciou duas reduções das 
taxas de juros, numa tentativa de fazer frente às 
instituições privadas.  

A importância da queda na taxa de juros cobra-
das pelos bancos pode ser analisada mais de perto 
com base em um estudo da Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias:  para cada ponto 
percentual de redução nos juros imobiliários, pelo 
menos 2,8 milhões de famílias passariam a ter 
condições de contratar crédito. 

No caso dos imóveis de médio padrão, isso sig-
nifica um aumento de 20% no número de famílias 
elegíveis para ter acesso ao crédito.  

Marcos regulatórios como a Lei do Distrato 
corroboram com o aquecimento do mercado, pois 
trazem segurança às partes. Nesse caso específico, 
a segurança decorre justamente do fato de que 
regulamenta os casos de distrato, bem como o 
percentual a ser devolvido e o prazo para tal.

 
Outro fato importante para o setor foi a alteração 

recente na lei que torna automática a adesão de 
pessoas físicas e jurídicas ao Cadastro Positivo. 
Esse cenário favorece o bom pagador na obtenção 
de crédito e reduz o risco do superendividamento, 
além de possibilitar uma gama maior de informa-
ções na hora da concessão do financiamento. O 

Cadastro Positivo é sem dúvida 
um importante fator no processo 
de bancarização de uma parcela 
da população que hoje está fora 
do mercado de trabalho formal, 
podendo permitir que tenham 
acesso ao crédito imobiliário.

 
A maioria dos indicadores reflete, 

portanto, um cenário de otimismo 
para este ano. Mas existe uma ponta 
desse tripé que precisa ser equali-
zada e cujo cenário ainda não está 
tão claro: a geração de emprego. 
Segundo dados do Caged, o Brasil 
gerou 157.213 vagas formais em 
setembro, o melhor dado para o 
mês desde 2013; no entanto, o 
País ainda tem 12,5 milhões de 
desempregados e 38,8 milhões de 
pessoas na informalidade – o que 
representa 41,4% da população 
ocupada. 

 
Precisamos de uma política 

pública capaz de gerar empregos e, mais do que 
isso, empregos formais. A tão celebrada reforma 
trabalhista, aprovada há dois anos, ainda não mos-
trou a que veio nesse aspecto. O ano de 2020, como 
mencionamos, começa com boas perspectivas para 
o setor imobiliário. No entanto, para concretizar 
essas perspectivas, precisamos equalizar, além da 
questão do emprego, o orçamento dos recursos 
do FGTS, visto que este terá o menor volume de 
recursos da história. 

Projetos que liberem indiscriminadamente o 
uso do Fundo, assim como a exclusão da multa de 
10% no caso de ₢rescisão do contrato de trabalho, 
impedem o avanço do programa Minha Casa Minha 
Vida, que, ao longo dos anos de tormenta, foi o 
único programa resiliente, proporcionando algum 
alento à economia nos anos de recessão. O merca-
do imobiliário parece ter, finalmente, encontrado 
o caminho da retomada. Mas é preciso evitar as 
armadilhas de simplesmente ignorar os entraves 
que ainda existem. Caso contrário, cometeremos 
os mesmos erros do passado. 

 
(*) - É sócia da Akamines Advogados e Negócios 

Imobiliários e especialista em Economia da 
Construção Civil (www.akamines.com.br).
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Setor imobiliário sai do fundo do poço e deve impulsionar economia em 2020.

O que esperar do mercado 
imobiliário em 2020

Após um longo período de vacas magras, o mercado imobiliário 
brasileiro vive, novamente, um bom momento. 
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Porque o fertilizante é 
importante para a agricultura

Muita gente ainda não 
percebeu que somos o 
que comemos

Para uma grande maioria 
persiste a ideia de que 
a fonte de alimentos 

do nosso dia-a-dia tem ori-
gem nos supermercados, 
padarias e açougues. Mas 
qual a origem do trigo para 
o preparo do pão? Qual a 
origem do arroz e feijão da 
base de nossas refeições? E 
o café e o leite do nosso café 
da manhã? Qual a origem 
de tudo isso? Será que eles 
aparecem na prateleira dos 
supermercados em um passe 
de mágica? A resposta é NÃO! 

Tudo isso é cultivado em 
propriedades rurais. E um 
dos ingredientes fundamen-
tais para essa produção é o 
fertilizante. Os produtores 
rurais dependem dos fer-
tilizantes para aumentar a 
produção e manter as cul-
turas sadias. É importante 
entender que os alimentos 
cultivados nas propriedades 
agrícolas dependem dos 
fertilizantes para seu desen-
volvimento, podendo ser os 
fertilizantes orgânicos, mas 
normalmente são aplicados 
os fertilizantes minerais. 

Isto pode assustar al-
gumas pessoas, mas é o 
fertilizante mineral que per-
mite fornecer os nutrientes 
para as plantas de forma 
mais assimilável, rápida e 
balanceada, o que é muito 

importante para a produção 
de alimentos com teores 
nutricionais adequados para 
a nossa saúde e bem-estar. 
Não é só nossa saúde que 
está em jogo, mas também 
o nosso ambiente. O uso 
correto dos fertilizantes irá 
favorecer o bom aproveita-
mento pelas plantas, redu-
zindo a poluição ambiental. 

Estamos pensando em 
preservação não só do solo, 
mas da água e do ar. Além dis-
so, com o uso de fertilizantes, 
haverá maior rendimento de 
produção por área, evitando 
que sejam abertas novas 
áreas para a agricultura, re-
duzindo, assim, a derrubada 
de florestas.  

O uso de fertilizante é mais 
importante do que a maioria 
das pessoas poderia imagi-
nar. Então, o fertilizante é 
o caminho para cuidarmos 
da nossa saúde, através de 
alimentos saudáveis e nutri-
cionalmente balanceados, 
mas com respeito ao nosso 
ambiente. 

A iniciativa Nutrientes 
Para Vida (NPV) tem como 
missão informar a popu-
lação sobre a importância 
dos fertilizantes, adubação 
eficaz para o aumento da 
produção e a qualidade 
nutricional dos alimentos, 
com o objetivo de assegu-
rar uma melhor nutrição e 
saúde humana.

(*) - É engenheiro agrônomo da 
iniciativa Nutrientes para a Vida.

Valter Casarin (*)

Os dados levam em 
conta toda a vida 
financeira dos inscri-

tos. O sistema constrói um 
histórico para ser avaliado 
pelo mercado, fazendo com 
que o consumidor possa 
receber mais créditos, a 
partir de um bom histórico 
de pagamento.

Para o professor de Eco-
nomia do Centro Universi-
tário Internacional Unin-
ter, Rodolfo dos Santos 
Silva, a plataforma é um 
incentivo a mais para os 
bons pagadores. ‘‘O Cadas-
tro Positivo foi construído 
para que os consumido-
res tenham um interesse 
maior pela obtenção de um 
maior volume de crédito e, 
consequentemente, a am-
pliação do consumo’’, diz. 
Além do Brasil, o sistema 
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Cadastro Positivo pode ser alternativa 
de crédito para bons pagadores

Já está valendo em todo o país, o Cadastro Positivo, um programa do SPC Brasil que reúne as informações 
de pagamentos dos brasileiros

Além da vantagem para 
a economia, o consumidor 
pode ter juros menores em 
empréstimos, se seu score 
– pontuação do histórico de 
pagamento – estiver com um 
número considerado bom. 
‘‘A principal vantagem para 
a pessoa física está no fato 
de que ela, como boa paga-
dora, poderá obter crédito 
com juros mais baixos do 
que aqueles aplicados no 
mercado.  

Também, para a pessoa 
física que não consegue com-
provar renda, seu histórico 
de compras e pagamentos 
poderá abrir portas para 
obtenção de créditos’’, con-
ta o professor. Para Silva, a 
única desvantagem é para 
o consumidor que costuma 
não pagar em dia suas contas 
(AI/uninter.com).

também é utilizado em 
mais 69 países. Para Silva, 
o cadastramento pode ser 
uma alternativa positiva 
para a segurança não só 
dos consumidores. 

‘‘Existe a necessidade 
de adaptação a esse novo 
modelo da atual conjuntura 
econômica brasileira. Espe-

ra-se que com ele, as lojas, 
bancos e o comércio possam 
ter maior segurança para 
conceder empréstimos a um 
número maior de pessoas, 
tanto físicas, como jurídicas 
e, como consequência disso, 
o fomento ao consumo e ao 
aquecimento da economia’’, 
afirma.

O consumidor pode ter juros menores em empréstimos, se seu 
score estiver com um número considerado bom. 

A epidemia do novo coronavírus já está 
afetando o futebol chinês. A Associação 
de Futebol da China (CFA) adiou a de-
cisão da Supercopa do país e o início do 
campeonato local. Além disso, um dos 
jogos da Liga dos Campeões da Ásia 
não terá torcida. A final da Supercopa 
chinesa seria em Jiangsu, no dia 5 de fe-
vereiro, entre Guanghzou Evergrande, 
campeão da liga nacional, e o Shanghai 
Shenhua, detentor da copa local. 

A nova data da decisão não foi defi-
nida pela federação do país. A cidade 
onde a partida seria realizada teve 

nove casos da doença. O Campeonato 
Chinês, por sua vez, começaria no dia 
22 de fevereiro, mas a rodada inicial foi 
adiada para março. Na elite do futebol 
do país tem um clube de Wuhan, cidade 
onde a epidemia teria começado. O 
Wuhan Zall possui em seu elenco os 
brasileiros Léo Baptistão e Rafael Silva.

Apesar da epidemia, a bola rolou para 
o jogo entre Shanghai SIPG e Buriram 
United, da Tailândia, pelos play-offs da 
Liga dos Campeões da Ásia. O embate foi 
em Xangai, mas com portões fechados 
ao público.O time chinês, que possui em 

seu elenco os brasileiro Hulk, Oscar e 
Ricardo Lopes, venceu por 3 a 0.

No entanto, Os atletas e funcionários 
do clube tailandês chegaram na China 
usando máscaras de proteção no rosto. 
Xangai, a cidade mais populosa do país, 
teve 13 casos da doença confirmados até 
o momento. Outro torneio afetado pelo 
coronavírus foi o Pré-Olímpico feminino, 
campeonato onde Austrália, Taiwan, 
Tailândia e China brigarão por uma vaga 
nas Olimpíadas de Tóquio. Os duelos, 
que seriam em território chinês, foram 
transferidos para a Austrália (ANSA).

Futebol chinês é afetado pela epidemia de coronavírus

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

BANCO BMG S.A.
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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
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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.
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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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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua va-
lendo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171




