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Plataforma democratiza acesso ao dinheiro 

@Em seu primeiro mês de operação, o HubDigital obteve 
o acesso de 10 fintechs ao seu ecossistema. Anuncia-

do em setembro de 2019, o HubDigital, novo modelo de 
ingresso ao Banco24Horas, surgiu para acelerar a entrada 
de fintechs, bancos sociais e instituições de pagamento, 
tornando ágil e digital todos os processos, incluindo a 
conexão por meio de novas tecnologias como APIs e o 
envio de numerário (dinheiro físico) eletronicamente. O 
produto foi desenvolvido para atender a maturidade do 
ecossistema de startups e a alta demanda pelos serviços 
do Banco24Horas por parte dos clientes de contas digitais.  

  Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Phenom 300E atinge Mach 0,80 
O Phenom 300, da Embraer, jato executivo de maior 

sucesso da última década, se tornou ainda melhor graças 
a avanços de desempenho, conforto e tecnologia. Seguindo 
a tradição da Embraer de se esforçar constantemente para 
oferecer ainda mais valor aos clientes, o Phenom 300E é 
agora o primeiro jato single-pilot a atingir Mach 0.80, com 
uma cabine ainda mais silenciosa e atualizações na aviônica 
que incluem proteção contra o fenômeno conhecido como 
tesoura de vento (windshear) e um sistema de alerta e 
prevenção de saídas de pista – a primeira tecnologia do 
tipo a ser desenvolvida e certificada na Aviação Executiva.   

  Leia a coluna completa na página 3

Após três anos e meio de 
um debate que dividiu o Reino 
Unido, finalmente chegou o 
grande dia. Uma jornada me-
lancólica para muitos, mas que 
era aguardada com ansiedade 
por uma parcela significativa da 
população - 17,4 milhões dos 66 
milhões de britânicos, segundo 
o plebiscito do Brexit.  Desde 
as 23h de sexta-feira (31), a 
segunda maior economia da 
União Europeia não será mais 
considerada um Estado-mem-
bro do mais bem-sucedido 
projeto de integração política, 
social e econômica do mundo.

O Brexit determina o fim de 
uma união de 47 anos que jamais 
foi plena: ao contrário de outros 
19 países da UE, a “ilha rebelde” 
nunca quis adotar o euro, e o 
sentimento europeísta entre os 
britânicos raramente foi majori-
tário. “Uma vez que sairmos, não 
voltaremos nunca mais à União 

Reino Unido deixou UE encerrando 
uma união de 47 anos

Europeia”, afirmou o eurodepu-
tado Nigel Farage, que liderou 
a campanha pelo Brexit em 
2016, ao lado do atual primeiro-
-ministro Boris Johnson.

A alemã Ursula von der 
Leyen disse que os três anos 
e meio de discussões serviram 
para mostrar a ‘importância 

da união’. “Hoje abrimos um 
novo capítulo, é a história de 
velhos amigos e novos inícios”, 
declarou. O Brexit foi aprovado 
em um plebiscito realizado em 
23 de junho de 2016, por um 
placar de 51,89% a 48,11%.

Os eurocéticos, liderados por 
Johnson e Farage, desejavam 

retomar a plena autonomia do 
Reino Unido e restringir o fluxo 
de migrantes, enquanto os euro-
peístas alegam que o Brexit foi 
fruto de uma ampla campanha de 
desinformação e notícias falsas. 
Após a vitória dos eurocéticos, 
o premier que havia convocado 
a consulta, David Cameron, re-
nunciou, dando lugar a Theresa 
May, que passou mais de dois 
anos negociando com a UE, po-
rém sem conseguir aprovar seu 
acordo no Parlamento.

Após sua renúncia, em junho 
passado, Johnson negociou 
um novo pacto, mas também 
parou na resistência da Câmara 
dos Comuns. No entanto, em 
troca de adiar o Brexit para 31 
de janeiro, convocou eleições 
antecipadas, que lhe dariam 
uma vitória esmagadora. Com 
uma nova maioria na Câmara, 
o premier não teve dificuldades 
para aprovar o acordo final.

Manifestação de eurocéticos em Londres, na sexta-feira (31), 
dia do Brexit.
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Leia na página 4

A produção brasileira de 
petróleo e gás natural em 2019 
foi de 3,559 milhões de barris 
equivalentes por dia, totalizan-
do 1,299 bilhão de barris de 
óleo equivalente, com aumento 
de 8,1% em relação a 2018, 
informou a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). O estado 
do Rio de Janeiro foi o maior 
produtor de petróleo e gás 
natural, representando 71% do 
volume total produzido no país, 
5,3% maior que em 2018, com 
uma produção de 2,528 milhões 
de barris equivalentes por dia. 

Em seguida vem o estado de 
São Paulo, com participação 
de 11,5% na produção total: 
409,77 mil barris equivalentes 
por dia. O Espírito Santo foi o 
terceiro maior estado produtor, 
com uma produção de 333,68 
mil barris equivalentes por dia, 
correspondendo a 9,4% da pro-
dução de petróleo e gás natural 
no país. A produção total no 
pré-sal em 2019 foi de 2,183 
milhões de barris equivalentes 
por dia, o que representa 61,3% 
da produção nacional. 

O campo de Lula, na Bacia 
de Santos, foi o maior campo 
produtor e registrou média 
diária de 1,196 milhão de barris 
equivalentes por dia, sendo 
responsável por 33% de toda a 

Produção de petróleo e 
gás natural cresceu 

8,1% em 2019

produção nacional no ano. Os 
campos marítimos produziram 
2,683 milhões de barris de pe-
tróleo por dia e 99,8 milhões de 
metros cúbicos de gás natural 
por dia, o que correspondeu 
a, respectivamente, 96,3% e 
81,4% da produção nacional. 

Dos campos terrestres, foram 
extraídos 104,1 mil barris de 
petróleo por dia e 22,73 milhões 
de metros cúbicos de gás natu-
ral, o que corresponde a uma 
redução de 6,53% de petróleo 
e um aumento de 3,56% de gás 
natural, em relação à produção 
terrestre do ano anterior, infor-
mou a agência (ABr).
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O cenário atual de juros baixos e recuperação econômica leva 
muitos brasileiros a diversificarem sua carteira de investimentos. É, 
sem dúvida, uma tática saudável fazer o dinheiro trabalhar por você 
e gerar uma renda extra. Entretanto, a falta de conhecimento sobre 
o mercado financeiro pode levar às pessoas a investirem de forma 
inadequada e obterem resultados abaixo da média.   

Investir de forma inadequada

A preocupação global passa também pela incerteza quanto aos dados 
divulgados pela China, afinal, a mídia estatal controla completamente 
as informações divulgadas e pode estar querendo abafar a situação, 
evitando maiores problemas para a economia chinesa, que reduziu sua 
expansão nos últimos anos. A Bolsa de Valores da China se encontra 
fechada desde o feriado do ano novo. A reabertura, adiada, até o mo-
mento, para 3 de fevereiro, pode gerar grandes distorções se a crise 
não tiver sido resolvida.    

Coronavírus versus dólar

Desde julho do ano passado que os Detrans estaduais se 
preparam para utilizar o novo padrão de Placas de Identificação 
Veicular (PIV) e desde sexta-feira (31), a instituição que não 
tiver aderido ao novo padrão da PIV, não conseguirá emitir 
emplacamentos para novos veículos. Nessa fase inicial, a nova 
placa é obrigatória apenas no primeiro emplacamento ou para 
proprietários de veículos que já tem a placa antiga mas precisam 
alterar o município ou estado.   

Nova Placa Veicular

NF Paulista
Os usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp) os bilhetes com que irão 
concorrer ao sorteio do mês de feve-
reiro. A 135ª extração do programa, 
no próximo dia 14, distribuirá R$ 6,7 
milhões em 655 prêmios. Participam 
os 9.169.066 consumidores cadastra-
dos que efetuaram compras no mês 
de outubro e solicitaram notas fiscais 
com CPF e 5.028 condomínios.

O pré-sal foi 
responsável 
por 2,183 
milhões de 
barris.

Segurança

A velocidade com que o mundo digital evoluiu na 
última década mundialmente trouxe um aumento 
exponencial do volume de informações coletadas e 
armazenadas digitalmente. 

Consequentemente, a preocupação com o 
tratamento aos dados vem protagonizando o 

debate público. No Brasil, cerca de 80% dos 
consumidores temem que seus dados sejam 

roubados ou mal utilizados. A apreensão 
não é à toa: um terço dos internautas já 
sofreram algum mau uso de seus dados 

pessoais.    Leia na página 6

Lei Geral de Proteção de 
Dados: as organizações e o 
mercado estão preparados?
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OpiniãO
O novo CFO e sua 

importância na 
rotina corporativa

O papel do Diretor 
Financeiro é 
fundamental para 
a corporação e vem 
se transformando 
de acordo com as 
mudanças do mercado

O Chief Financial Offi-
cer, CFO, cargo que 
corresponde ao Di-

retor Financeiro, em portu-
guês, é essencial para que 
as operações empresariais 
sejam efetivas e apresen-
tem resultados benéficos. 
Isso acontece porque esse 
profissional é responsável 
por lidar com estratégias 
financeiras todos os dias. 
Mas, com o passar do tempo, 
o perfil do CFO mudou.

Neste sentido, a rotina 
do CFO é variada. O papel 
deste profissional pode en-
volver desde a revisão de 
contratos dos clientes até 
reconhecimento de fatura-
mento. Além da parte finan-
ceira, a experiência com o 
cliente, principalmente, é 
um dos pontos focais, uma 
vez que o mercado também 
se transformou e é notável 
a importância de entregar 
um serviço de qualidade de 
ponta a ponta. 

Se o CFO erra ou atrasa 
algo, isso pode impactar na 
percepção direta do cliente 
sobre a empresa. Para se 
ter uma ideia, um levanta-
mento feito pela Harvard 
Business Review apontou 
que 73% dos entrevistados 
afirmaram que uma experi-
ência relevante e confiável é 
crucial para o desempenho 
dos negócios como um todo.

Logo, para entender o 
novo perfil do CFO, é ne-
cessário perceber como 
todas as transações sempre 
acabam, de forma direta ou 
indireta, no financeiro. Se 
tivermos um novo cliente 
ou uma demissão, por 
exemplo, o financeiro terá 
de participar das decisões 
em algum momento. 

Assim como em qualquer 
profissão, é necessário 
tomar cuidado com certas 
situações que aparecem 
no dia a dia e são desafia-
doras. Na posição de CFO, 
a maior delas, sem dúvida, 
envolve a gestão de risco. 
Há assuntos que surgem e 
necessitam de uma cautela 
especial, e o litígio é um 
deles:
	 •	Litígio	trabalhista:	quan-

do um colaborador é 
desligado e demons-
tra insatisfação com a 

empresa, é preciso ter 
cautela em como tratar 
o assunto, pois, depen-
dendo da forma com que 
o tema é abordado, ele 
pode evoluir para um 
problema mais comple-
xo, como, por exemplo, 
uma penalidade à em-
presa;

	 •	Litígio	nas	relações	com	
fornecedor: o Código de 
Defesa do Consumidor é, 
frequentemente, adap-
tado às transformações 
do mundo moderno. No 
artigo 12, destaca-se 
o papel do fornecedor 
enquanto responsável 
por possíveis defeitos na 
prestação do serviço ou 
produto. Mas, por outro 
lado, existem casos nos 
quais o fornecedor não 
é o responsável, gerando 
uma situação delicada.

Além disso, hoje, viven-
cio o alto crescimento da 
empresa onde atuo, sendo 
que, nos últimos cinco anos, 
tivemos um aumento ex-
ponencial em receita. Isso 
significa que estamos com 
foco direcionado à captação 
de talentos, o que impacta 
diretamente no capital de 
giro. Em paralelo, temos a 
burocracia do país que pode 
atrasar a forma de fazermos 
negócios.

O CFO moderno deve 
estar cada vez mais preocu-
pado em como automatizar 
os processos das áreas sob 
sua gestão atrelado ao uso 
de dados. Quase todos os 
processos de uma empresa 
passam no início ou no fim 
pela chancela deste time e, 
neste caso, quanto menor 
for o tempo de fechamento 
da operação e disponibili-
zação dos dados, maior o 
poder de tomada de decisão 
pelos seus pares das áreas 
de negócios em um curto 
espaço de tempo.

Por ser uma posição ne-
cessária em qualquer tipo de 
operação, esse profissional 
necessita de soft skills que 
são desenvolvidas de acordo 
com cada corporação. E 
vejo que a burocratização 
brasileira é outro ponto que 
utiliza de tais soft skills. É 
necessário pensar em for-
mas de continuar sendo ágil, 
mesmo com empecilhos 
legislativos no caminho. 

O papel do CFO é essen-
cial para o funcionamento 
da empresa. Qualquer erro 
pode se transformar em 
danos prejudiciais.

(*) - É COO Data LATAM da Keyrus.

Leonardo Farah (*)

Espaço voltado para 
empresas, empreendedores, 

universitários e pesquisadores

O Espaço Mescla, constituído de 
um Coworking e de um Labo-
ratório de Fabricação Digital, 

será inaugurado no Campus I da PUC-
-Campinas dia 4 de fevereiro, às 9h, 
como um local de integração de estu-
dantes, pesquisadores e professores de 
diversas áreas e cursos da Universidade 
com empreendedores, empresas, ou-
tras instituições de ensino e pesquisa, 
investidores e comunidade em geral. O 
Mescla está localizado no Prédio H-11 
do Campus I, Rua Prof. Dr. Euryclides 
de Jesus Zerbini, 1.516, Parque Rural 
Fazenda Santa Cândida, Campinas.

O objetivo será incentivar o desen-
volvimento de projetos e produtos 
inovadores de empreendedores, novas 
empresas e startups. O local será um 
ecossistema de negócios, tecnologia e 
inovação dividido em duas áreas, uma 
para coworking e outra para um labo-
ratório de fabricação digital que poderá 
ser utilizado pela comunidade externa.

“A PUC-Campinas é uma Universidade 
conectada às transformações e aos desa-
fios do século 21. A instituição se empenha 
em responder rapidamente às constantes 
mudanças da sociedade, e o Espaço Mes-
cla é uma dessas respostas”, disse o Reitor 
Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior.

O nome Mescla vem do propósito 
de misturar diferentes áreas de co-
nhecimento, academia, comunidade e 
diferentes agentes de processos de ino-
vação e empreendedorismo. O espaço 
estará aberto ao público de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sába-
dos, das 8h às 14h, com agendamento.

Estrutura
No Mescla Coworking, empreendedo-

res poderão utilizar o espaço físico e sua 

estrutura, como telefones, internet, 
local para reuniões e videoconferên-
cias. Para isso, podem candidatar-se 
membros da comunidade acadêmica 
(alunos, professores e funcionários), 
profissionais liberais ou empresas, já 
em atividade, com CNPJ constituído.

Para candidatura, basta enviar uma 
manifestação de interesse para o e-
-mail mescla@puc-campinas.edu.br. 
Após o recebimento, será enviado um 
Formulário de Candidatura, que será 
avaliado pela Comissão de Análise do 
Ecossistema Mescla, que decidirá a 
possibilidade de admissão.

No espaço também serão realizados 
uma série de cursos para auxiliar os 
empreendedores, com empresas e 
mentores.

Os cursos serão em diversas áreas, 
como a de administração, contabili-
dade, marketing, abrangendo temas 
que auxiliem os envolvidos nas novas 
empresas em formação a terem sucesso 
em seus negócios.

Fabricação Digital
O Laboratório de Fabricação Digi-

tal, que funcionará no mesmo prédio, 
fornecerá equipamentos e programas 
necessários para a construção de 

 protótipos. O local já conta com quatro 
impressoras 3D, fresadoras, cortadoras 
laser, termomodeladora, furadeiras 
de bancada, lixadoras, seccionadoras, 
máquina de costura, esmerilhadeira e 
outros equipamentos.

O usuário poderá utilizar desde os 
programas de computador para dese-
nhar esses protótipos até sua confecção 
em diferentes materiais. Poderão ser 
utilizados acrílico, MDF, plásticos para 
3D e diferentes circuitos. O laboratório 
também incentivará a utilização de ma-
terial de reciclagem em sua produção.

Integração
O objetivo, tanto do Espaço Co-

working quanto do Laboratório de 
Fabricação Digital, é que os usuários, 
professores, pesquisadores, empresas 
e comunidade externa troquem expe-
riências e conhecimentos, auxiliando 
para que os projetos de inovação de 
cada um sejam aprimorados e desen-
volvidos.

Também haverá integração do Mes-
cla com outros centros de pesquisa e 
laboratórios para troca de informações, 
realização de pesquisas e desenvolvi-
mentos conjuntos e uso compartilhado 
de softwares, bancos de dados e novas 
tecnologias.

“O espaço beneficiará as comunida-
des interna e externa e criará conexões 
capazes de impactar e contribuir para o 
desenvolvimento de Campinas e região; 
além de garantir a nossos alunos um 
ambiente multidisciplinar e colaborati-
vo, propício para atividades inovadoras 
e empreendedoras. Tudo isso vai ao 
encontro da nossa missão de contribuir 
com a construção de uma sociedade 
justa e solidária”, afirmou o Reitor.

O Espaço Mescla terá um laboratório de fabricação digital aberto à população e uma área de coworking
Divulgação

News@TI
Empresário pode tirar certidão de meio 
ambiente pelo celular

@O Sebrae Rio, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, elaborou um estudo 

técnico para facilitar ao empresariado conseguir obter a Certidão 
Municipal de Inexigibilidade (CMI) de Licenciamento Ambiental, de 
forma prática e rápida. Desde o dia 10 de janeiro, o processo ganhou 
uma nova dinâmica. Agora com alguns minutos, o empresário consegue 
fazer o cadastro, de forma online, agilizando a entrega da certidão. No 
novo modelo, o documento é emitido em poucos minutos. A obtenção 
da CMI é importante para que as empresas consigam financiamento 
junto às instituições financeiras. Esse documento comprova se o em-
presariado está cumprindo a legislação ambiental vigente. Ao todo, a 
medida vai contribuir para que 414 atividades econômicas voltadas à 
indústria, comércio, serviço e arte, por exemplo, possam obter a cer-
tidão, em qualquer celular ou computador com internet, diretamente 
pelo portal Carioca Digital.

CRLV digital: dois milhões de usuários
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OO documento veicular eletônico 
já tem cerca de dois milhões de 
usuários. O Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo Digital 
(CRLV) está disponível juntamente 
à CNH Digital no aplicativo Cartei-
ra Digital de Trânsito (CDT), que 
reúne os dois documentos de porte 
obrigatório no trânsito.

Assim como a CNH Digital, a ver-
são eletrônica do CRLV traz todas as 
informações do documento impres-
so e tem a mesma validade jurídica 
do CRLV físico. Para ter o documen-
to digital, o proprietário tem que ter 
pago o licenciamento do veículo de 
2018. O acesso ao CRLV Digital é 
possível adicionando o documento 
após download do aplicativo CDT, 
disponível no Google Play e App 
Store. O cadastramento do veículo 
pode ser realizado no próprio apli-
cativo. Tanto a CNH quanto o CRLV 
digital poderão ser acessados pelo 
dispositivo móvel mesmo off-line, 
ou seja, sem internet.

Até o momento, a tecnologia 
atende aos usuários dos estados 
do Distrito Federal, Ceará, Ron-
dônia, Goiás, Pernambuco, Mato 
Grosso do Sul, Sergipe, Maranhão, 
Amapá, Amazonas, Santa Catarina, 

Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná, 
Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, 
Roraima, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Bahia e São Paulo. A Paraíba 
deve adotar o documento eletrônico 
na próxima semana.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Inovação e 
transparência devem 
andar de mãos dadas

Segurança gera 
confiança e 
ajuda fidelizar o 
cliente. Sucesso e 
reconhecimento 
dependem dela

Mas, para ter clareza 
nos propósitos e 
ações, é preci-

so inovar. Mais do que 
nunca, a tecnologia se 
confunde com produtos e 
serviços; permite sair do 
lugar-comum, melhorar a 
qualidade das entregas e 
assegurar a sobrevivência 
das companhias.

Os processos de inova-
ção são um dos principais 
fatores de sucesso de uma 
empresa, de qualquer 
ramo ou porte. É por meio 
dela que uma companhia 
consegue encontrar saídas 
eficientes e com meno-
res custos. Além disso, 
pode impulsionar vendas, 
conquistar mais espaço 
e ter uma visão distinta 
de desejos específicos de 
seus clientes e até dos 
problemas na rotina da 
corporação. Quando efe-
tiva, a gestão da inovação 
transforma, revigora.

A inovação flui por meio 
do incentivo à trans-
parência. Motivos não 
faltam para estimular a 
transparência corporati-
va. As vantagens incluem: 
melhora no clima; maior 
colaboração; aumento de 
confiança da equipe; e 
fortalecimento da comuni-
cação. Na prática, significa 
que especialistas, gestores 
e avaliadores precisam de 
feedback no decorrer das 
iniciativas inovadoras. E 
de espaço, não somente 
físico, que permita troca 
assertiva de ideias. 

Em resumo: é essencial 
dar autonomia. Em vez 
de manter as gerências 
como gargalos, a proposta 
é permitir que as equipes 
discutam, cooperem e 
inovem. A transparência 
organizacional é o desejo 

autêntico de informar – 
pontos fortes e fracos, 
pois todos devem ser 
trabalhados. O propósito 
é adquirir a confiança do 
mercado, divulgando clara 
e oportunamente tudo que 
seja relevante. 

Seja uma instituição 
iniciante ou consolidada, 
é imprescindível cultivar 
a transparência, rever po-
sicionamentos e caminhos 
– ou seja, se reinventar. 
O tempo todo. Se uma 
organização não consegue 
obter a melhor versão de 
si, com inovação e ética, 
dificilmente poderá fazê-lo 
por seus públicos, internos 
ou externos.

Para inovar, os novos 
recursos tecnológicos 
devem ter, cada vez mais, 
implantação descomplica-
da e o mínimo impacto na 
rotina do cliente – e o pano 
de fundo é a revolução dos 
modelos de negócio. Afi-
nal, algo original só pode 
ser aplicado com êxito 
se tiver uma sustentação 
igualmente disruptiva.

A importância das novas 
soluções para a transpa-
rência do mercado é ainda 
maior diante de um futuro 
que precisa ser contextu-
alizado em uma realidade 
volátil e imprevisível; de 
mudanças velozes que so-
frem múltiplas influências, 
nem sempre controláveis. 
Em um piscar de olhos, o 
rumo das transformações 
pode surpreender – e tirar 
o sono de quem não estiver 
pronto para lidar com as 
transições.

Os desafios que as em-
presas precisarão enfren-
tar, tendo como alicerce 
as expectativas do con-
sumidor, por exemplo, 
são inúmeros. Estar em 
conformidade com a le-
gislação, a transparência, 
os princípios éticos e as 
melhores práticas de mer-
cado é determinante para 
o futuro dos negócios.

 
(*) - É head de Engenharia 

de Produtos da Tecnobank.

Isaac Ferreira (*)

www.netjen.com.br
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O índice é inferior ao de 2018, que encerrou o ano em 12,3%.

Os dados são da pesquisa divul-
gada na sexta-feira (31) pelo 
IBGE. No quarto trimestre do 

ano, a taxa de desemprego ficou em 
11%. No terceiro trimestre do ano, o 
índice havia sido de 11,8%. A média 
anual de desocupados completou 2019 
com menos 215 mil pessoas em relação 
ao ano anterior. Com o recuo de 1,7%, 
ficou em 12,6 milhões. 

No último trimestre de 2019, a que-
da na comparação com os três meses 
anteriores ficou em 7,1%, ou menos 
883 mil pessoas. Com relação a igual 
período de 2018, o recuo é de 4,3%, 
o que significa menos 520 mil pesso-
as. A população ocupada, na média 
anual, alcançou 93,4 milhões, sendo 
2% acima da registrada em 2018. Em 
relação ao mesmo trimestre em 2018, 
a elevação ficou em 2%, ou seja, mais 
1,8 milhão de pessoas.

Os trabalhadores por conta própria 
cresceram 4,1% na média de 2019, 
atingindo 24,2 milhões, comparados a 
2018. No último trimestre o índice ficou 
estável em relação ao período anterior 
e cresceu 3,3%, mais 782 mil pessoas. 
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Taxa de desemprego cai no país 
e fecha 2019 em 11,9%

A taxa média de desemprego no país caiu para 11,9% em 2019. A taxa é inferior à registrada em 2018, 
que havia fechado o ano em 12,3%

gia e Humanismo - Tendências e Transfomações’. O evento objetiva 
refletir a crescente preocupação da sociedade e dos comunicadores 
com a transformação digital e em como vincular o humanismo a esse 
novo ambiente tecnológico. Também propõe uma reflexão sobre as 
bases nas quais a sociedade vem se edificando, com foco, sobretudo, 
na velocidade da tecnologia e no resultado só pelo resultado. A novi-
dade da vez tem prazo de validade cada vez menor e isso apresenta 
reflexos no ambiente social. Inscrições e mais informações: (www.
congressomegabrasil2020).

E - As Mais Internacionais 
A USP foi considerada a mais internacional das universidades brasilei-
ras, segundo a Times Higher Education (THE). A lista foi divulgada na 
terça-feira (28), e classificou 170 universidades. Na 153ª posição, a USP 
é a mais bem classificada entre as instituições do Brasil. A Unicamp é a 
segunda brasileira, ocupando a 164ª posição. As dez primeiras institui-
ções estão concentradas em apenas quatro países: Hong Kong e Reino 
Unido, Suíça e Singapura. A classificação analisou os mesmos indicadores 
utilizados no THE World University Rankings, levando em consideração a 
proporção de alunos e pesquisadores estrangeiros, a produção científica 
em parceria com instituições estrangeiras e a reputação internacional 
da universidade.

F - Troller Automático
A Troller apresentou oficialmente à imprensa o TX4, nova versão 
do utilitário com transmissão automática, diferencial traseiro 
blocante com acionamento elétrico por botão no console central e 
outros itens exclusivos que aumentam a sua versatilidade de uso e 
capacidade off-road. Com esse lançamento na linha 2020, a marca 
passa a oferecer pela primeira vez dois modelos em seu portfólio: 
o Troller T4 e o Troller TX4. Com a oferta do câmbio automático, 
o objetivo é atrair também clientes de outros segmentos, como 
utilitários pequenos e médios, miniutilitários e picapes médias. O 
desenvolvimento do novo Troller TX4 foi 100% feito no Brasil, pelos 
times de engenharia e design da marca, com apoio da estrutura de 
engenharia da Ford. 

G - Lixo Zero
O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel, em São Sebastião, acaba de 
recebera o Certificado de Hotel Lixo Zero do Instituto Lixo Zero 

A - Acima de 50 Anos
Em um cenário onde o número de idosos vai ultrapassar o de jovens nos 
próximos 20 anos, a Labora é a primeira HR tech (startup de RH) do 
Brasil que surge com o objetivo de criar vagas de trabalho para o público 
sênior. Por trás da iniciativa está o especialista em longevidade Sergio 
Serapião, que lidera o movimento LAB 60+, com o intuito de redefinir a 
longevidade e diminuir a desigualdade social. “Queremos transformar a 
experiência de vida dos seniores num ativo valioso, com o propósito de 
auxiliar para que usufruam de seu maior patrimônio - seu tempo de vida”. 
Ao criar oportunidades de trabalho para seniores, a Labora promove a 
reintegração dessas pessoas à sociedade, produzindo enorme impacto 
social. Outras informações no site: (https://labora.tech/).

B - Energia por Assinatura
Nos últimos 5 anos a conta de luz dobrou na maioria das cidades. Visando 
diminuir mais esse gasto, a startup gaúcha SunnyHUB trouxe para o 
Brasil o conceito de energia solar por assinatura, no qual qualquer resi-
dência ou comércio pode ter um desconto de até 25% na conta de luz. 
Neste modelo, a empresa avalia a necessidade de consumo do cliente 
e projeta um sistema customizado para sua residência. A companhia 
compra o sistema, instala na residência e lida com os trâmites legais 
para homologar o sistema junto à distribuidora local. Mais informações, 
acesse: (www.cluster21.com.br).

C - Mulheres com DTM
Um estudo da Faculdade de Odontologia da USP busca mulheres 
com mais de 18 anos que tenham disfunção temporomandibular, mais 
conhecida como DTM. O termo refere-se às diversas anormalidades 
que atingem as articulações localizadas entre a mandíbula e o crânio 
na região anterior à orelha. Estas articulações são utilizadas quando 
fazemos movimentos com a boca, como abrir, fechar, mastigar e falar. 
O estudo irá fornecer tratamento de DTM com placas oclusais. As con-
sultas serão realizadas na Clínica de Especialidades da FO, na Av. Prof. 
Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária. Interessadas devem enviar 
e-mail para (rosaneodontologia2@gmail.com) para mais informações e 
agendamento da triagem.

D - Comunicação em Pauta
Nos dias 26 e 27 de maio, no Teatro do CIEE, acontece o Congresso 
Mega Brasil de Comunicação, com o tema: ‘Comunicação, Tecnolo-

Brasil (ILZB). O título reconhece oficialmente a gestão sustentável 
e todo o processo de tratamento do lixo implementados no hotel. O 
certificado é um “Selo Oficial” concedido por uma entidade isenta, que 
realiza as auditorias para constatar se as medidas adotadas reduzem 
a quantidade de lixo produzida e se a reciclagem consegue atuar 
de forma eficaz na produção de benefícios para o meio ambiente, 
desviando a quantidade de resíduos que vai para o aterro. No caso, 
a redução ou desvio foi de 94% desde a implantação do projeto. O 
ILZB é o único representante no País que possui as credenciais do 
Zero Waste International Alliance.

H - Volta às aulas
Início do ano também significa retorno às aulas e a plataforma de permu-
tas multilaterais XporY.com, que conta com mais de 8 mil usuários em 
todo o país, também oferece alternativas para otimizar os estudos por 
meio de trocas. Na área da educação, as ofertas disponíveis englobam 
reforço em variadas disciplinas como português, matemática e ciências; 
além de acompanhamento escolar e desenvolvimento de habilidades que 
facilitem a aprendizagem do aluno. Qualquer empresa ou profissional 
liberal pode oferecer serviços ou produtos para troca mediante um 
cadastro prévio gratuito. As permutas são feitas por meio do uso da 
moeda digital X$, exclusiva da plataforma. Cada X$ equivale a R$ 1,00. 
Saiba mais em (https://www.xpory.com/).  

I - Lavar a Distância 
A Electrolux lançou sua primeira lavadora de roupas com conectividade 
no país. A Premium Care 13 quilos Conectada App Electrolux Home+ 
(LWI13) é a primeira máquina de lavar top load do mercado, com aber-
tura superior e que pode ser controlada remotamente pelo aplicativo 
Electrolux Home+. É uma aliada para quem quer organizar a rotina e 
ganhar tempo nas atividades domésticas. Tão simples como pagar uma 
conta, pedir um táxi ou comida pelo celular, a nova lavadora de roupas 
conta com as facilidades de um aplicativo que permite o controle e 
monitoramento da máquina, como acionamento à distância, agendar 
horário de início do trabalho, escolher e programar ciclos de lavagem. 
Outras informações: (https://loja.electrolux.com.br/).  

J - Estágio em Loja 
A Lojas Americanas prorrogou as inscrições para seu Programa de Estágio 
em Loja 2020 para o dia 21 de fevereiro.  Com o programa, a companhia 
busca formar o estudante para se tornar um futuro líder, assumindo a 
gestão de uma de suas lojas ao fim do período de estágio. Com 98,9% 
de sua liderança formada internamente, a rede busca universitários 
que pensem grande, tenham “atitude de dono do negócio”, foco em 
resultados e identificação com a cultura do empreendedorismo.  Podem 
se candidatar alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com 
previsão de formatura de julho a dezembro de 2020. Inscrições: (talentos.
lasa.com.br/estagioloja/). 

Em novembro, 21% dos brasileiros 
tiveram crédito negado

Novo valor do 
salário mínimo 
entrou em vigor

Começou a vigorar neste 1º 
de fevereiro o novo valor do 
salário mínimo. A MP que fixa 
em R$ 1.045 o salário mínimo 
foi publicada no Diário Ofi-
cial da União de sexta-feira 
(31). O valor diário do salário 
mínimo ficará em 

R$ 34,83; e o valor por 
hora, em R$ 4,75. Estimati-
vas divulgadas pelo governo 
apontam que cada R$ 1 a mais 
no salário mínimo resulta em 
um aumento de R$ 355,5 mi-
lhões nas despesas públicas. 

Ao todo, o reajuste do salá-
rio mínimo de R$ 1.039 para 
R$ 1.045 terá impacto de R$ 
2,13 bilhões para o governo 
neste ano. Isso porque o 
mínimo está atrelado a 80% 
dos benefícios da Previdên-
cia Social, além de corrigir o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada, o abono salarial e o 
seguro-desemprego, entre 
outros. Além disso, há um 
impacto de R$ 1,5 bilhão de-
corrente da elevação do valor 
do salário mínimo em relação 
ao valor original enviado no 
Orçamento de 2020, de R$ 
1.031 (ABr).

O cartão de crédito (37%) e o crediário (11%) foram as 
modalidades mais usadas.
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Um levantamento 
da Confederação 
Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 
revela que, no último mês 
de novembro, em cada dez 
brasileiros que tentaram 
fazer uma compra a prazo, 
dois (21%) tiveram o pe-
dido negado pelo credor. 
As principais razões da 
negativa foram o fato de 
o consumidor estar com 
nome inscrito em cadas-
tros de devedores (31%) 
e a falta de comprovação 
de renda para realizar a 
compra (17%). 

Há ainda 15% que não 
conseguiram parcelar por 
renda insuficiente e outros 
15% que já haviam excedi-
do o seu limite de crédito 
com outras aquisições. Já 
19% não souberam a razão 
do pedido não ter sido 
atendido. Na avaliação do 
presidente do SPC Brasil, 

O número de empregados sem carteira 
assinada subiu 4% na média anual, o que 
significa mais 446 mil pessoas em 2019 
na comparação com 2018. 

Na categoria de empregados com car-
teira de trabalho assinada a alta ficou em 
1,1% na média anual, alcançando 33,2 

milhões de trabalhadores, ou um 
crescimento de 356 mil pessoas. Nos 
últimos três meses do ano subiu 1,8% 
(mais 593 mil pessoas), frente ao 
trimestre anterior e 2,2%, mais 726 
mil pessoas, em relação ao mesmo 
trimestre de 2018.

Roque Pellizzaro Junior, os 
modelos atuais de análise 
de crédito são limitados 
porque entregam uma 
visão parcial sobre a vida 
financeira do consumidor, 
dando um peso maior aos 
apontamentos de inadim-
plência do que ao histórico 
de pagamentos como um 
todo. 

“A tendência é que o Ca-
dastro Positivo mude essa 
cultura e uma parcela maior 
de consumidores, que hoje 
estão à margem do mercado 
de crédito, possa ter acesso 
a empréstimos e financia-
mentos com condições 
adequadas ao seu perfil de 

risco”, explica Pellizzaro 
Junior.

De forma geral, a maio-
ria (57%) dos brasileiros 
não utilizou nenhuma 
modalidade de crédito no 
mês de novembro, como 
empréstimos, linhas de 
financiamento, crediários 
ou cartões de crédito. 
Outros 43% mencionaram 
ter recorrido, ao menos 
a uma modalidade no 
período, número inferior 
aos 50% observados no 
mês anterior. O cartão 
de crédito (37%) e o 
crediário (11%) foram as 
modalidades mais usadas 
no último mês.



Uma pessoa pode 
ser espiritualmente 
indolente e muito 
inteligente

Mas um olhar atento pode 
revelar que falta a ela 
a sabedoria natural da 

vida, pois a atuação do espírito e 
a do raciocínio não são a mesma 
coisa. Falta a bondade espiritual, 
surgindo como consequência, a 
frieza do raciocínio que impulsio-
na o ego para impor suas cobiças, 
acarretando crescente aspereza 
no viver. Mais de sete bilhões de 
seres humanos estão agindo em 
oposição às leis da natureza. 

O que se poderia esperar senão 
a grande crise civilizatória em que 
estamos adentrando? Parece que 
o mundo tende ao desumano com 
muitos espinhos e poucas flores. 
Os juros caíram. O governo tem de 
segurar o crescimento da dívida 
e recuperar o poder de decisão 
perdido pelo acúmulo de dívidas 
com muitos dispêndios supérfluos 
a juros maiores do mundo. Por que 
a economia não anda? 

O drama está na renda baixa 
dos consumidores, que resulta da 
baixa produção, falta de emprego, 
muitas utilidades vindas de fora 
que, apesar de custarem menos, 
requerem pagamento em dólares 
e transferem empregos para o 
exterior. Então, o que o ministro 
Guedes e sua equipe deveriam 
fazer? A física quântica vai às en-
tranhas da matéria, às partículas 
mínimas como átomos, moléculas, 
nêutrons e prótons, mas o que une 
e vivifica a matéria? 

Tudo se resume a uma só coisa: 
o automático funcionamento das 
leis da natureza. Nada acontece 
por acaso, tudo tem a sua causa 
e razão de ser, mas o homem, 
dotado de livre arbítrio, ainda en-
gatinha nessa questão. É preciso 
colocar-se com humildade diante 
dessa grandeza e observar que 
tudo se processa de forma simples 
e natural. Por quê? Para quê?

As leis naturais da Criação 
atuam permanentemente, mas a 
grande maioria imagina que elas 
nem existem, apesar de dia a dia 
nos defrontarmos com os seus 
efeitos, dos quais ninguém conse-
gue se esgueirar. Por isso mesmo 
temos de permanecer atentos aos 
efeitos de nossas ações sobre nós 
mesmos e outras pessoas também, 
para não semearmos ruína e infe-
licidade à nossa volta. O semear é 
livre, a colheita, obrigatória.

Para entender a vida, estudar a 
natureza, sua lógica e sua beleza 
é o melhor caminho. O intelecto, 

com sua mania de grandeza, quer 
dominar. Cada ser humano tem de 
utilizar seus talentos e sua intui-
ção para encontrar as respostas e 
deixar de ser um zumbi, um vivo 
que mais parece um morto sem 
força de vontade.

O ano de 2020 convoca os lí-
deres e as pessoas em geral para 
um trabalho digno da espécie 
humana. O mundo está inquieto 
e receoso, mas o Brasil afundou 
muito e tem de sair do buraco, sa-
nar dívidas e imoralidades, o que 
requer força e perseverança. Do 
jeito que estava indo havia o sério 
risco de o país deixar de ser uma 
nação com autodeterminação, 
embora ainda corra esse risco, 
pois os privilegiados reagem e 
não querem ceder, fazendo de 
tudo para semear a insatisfação, 
revolta e promover o caos. 

O ano novo dá a grande opor-
tunidade para sair do marasmo e 
da restrição do raciocínio rígido 
incapaz de enxergar a realidade 
da vida. Convida para aprofundar 
no saber da espiritualidade. “Diga 
com quem andas e direi quem és”. 
Escolher acertadamente as pesso-
as para diálogos e reflexões, mas 
é fundamental que sejam pessoas 
que visem o aprimoramento hu-
mano, sem dogmas ou misticismo, 
com toda clareza e lógica das leis 
da Natureza. 

Tomemos a sabedoria da obra 
Mensagem do Graal, de Abdrus-
chin: “O ser humano deveria ser 
o elo de união deixando-se guiar 
pela intuição pura transmitindo-a 
para a matéria grosseira, utilizan-
do o raciocínio para implantar 
tais intuições na vida material, 
favorecendo e enobrecendo toda 
a Criação. O ser humano pleno e 
espiritualizado, não acorrentado 
e restringido pelo raciocínio, atua 
favorecendo e enobrecendo toda 
a Criação de matéria grosseira, 
como a grande finalidade dos 
seres humanos na Terra. Semeia 
paz e compreensão do significado 
da vida na Luz da Verdade.”

Esqueça as mágoas, as traições 
dos falsos amigos, a pressão dos 
invejosos; jogue tudo no fundo do 
mar para que perca a consistência 
e vire pó inofensivo. Liberte-se e 
renove-se com nova coragem e 
alento vivificador para ingressar 
firme e forte no novo ano, em 
busca de progresso e evolução.

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

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7

Bondade espiritual 
para 2020

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Bruno Ramalho – Scortecci –  O jovem médico, 
cientista da reprodução humana, praticamente sai 
de si envolvido em doces palavras, algumas me-
lancólicas, para brindar seus leitores com poesias 

nada triviais, que proporcionam nestes momentos tormentosos 
que atravessamos, uma leitura que apesar de leve transporta o 
leitor a mundos diversos. Ele esvoaça sobre palavras e dá-lhes 
um colorido tonificado, quase surreal. Inspiração em alta!

Livra-me, Poesia

Rodrigo Sérgio Ferreira de Paiva – Simplís-
simo – O título enfoca o personagem de H Q Pantera 
Negra, todavia, em seu miolo, abre espaço para 
personagens afrodescendentes inclusive brasileiros. 

Um trabalho pragmático que tem o condão de chamar a atenção 
para alguns desvios e também quebra de paradigmas, nesta área 
social tão influente. O autor analisa de maneira isenta, toda uma 
trajetória de angustia e sofrimentos dos profissionais negros, 
para alcançarem ao menos, alguma visibilidade na indústria 
cinematográfica. Um eficiente belo trabalho,  de intenso fôlego.

Panther is the New Black: 
Representação e cultura na 
comunicação do filme Pantera Negra

Patrícia Gonçalves (Coord) – Literare – 
Mulher é um ente absoluta e inquestionavelmente 
dotado de uma sabedoria impar, independentemente 
do seu grau intelectual. Ela é assim! Nos dá a luz, nos 
indica trajetória e sempre que pode, nos ampara, as 
vezes até sob tolos protestos. Nesta obra, nos depa-

ramos com relatos de 14 lídimas representantes, incluindo o da 
coordenadora. Claro, temos finais felizes. O intuito é deixar claro 
que nada poderá obstar o que essas Senhoras desejarem. Dada 
sua extensão e largo espectro, torna-se leitura obrigatória para 
jovens e adultos de ambos os sexos. Nada de “choro”, muito 
trabalho e denodo obstinado. Parabéns!

Mulheres Fora de Série

Eduardo Salles Pimenta - Letras Jurídicas 
– O título da obra condiz com seu conteúdo. Trata-
se efetivamente de um iniciar de trajetória de uma 
das mais nobres profissões existentes. Simples, 
todavia, nada rasteira, conduz o leitor universitário 
ao entendimento das premissas da tarefa forense, 

aliás, nada fácil. O experiente autor, professor e demais títulos, 
encimado de sábia modéstia, informa que muito pesquisou para 
elaborá-la. Em formato de bolso, destina-se apenas à estudantes, 
é o que deseja este escriba.

As Primeiras Linhas da Prática 
Forense Civil

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Miriam Rezende Gonçalves – Jornalista e 
sempre envolvida com as mídias de entretenimento 
e informação, Miriam criou uma estória a partir de 
um cenário de triste lembrança. A explosão de uma 
espaçonave na Base de Alcântara em agosto de 2003. 
Vinte e uma pessoas faleceram. O mistério perdura: 
acidente ou sabotagem? Pesquisa para elaborar a 

obra não faltou. De fato, reacende, mesmo que não seja esse 
seu objetivo, uma latente chama, que teima não apagar-se, 
mesmo em nossas mentes tão pródigas em esquecimentos. 
Entretenimento garantido.

Alcântara: A história inspirada na 
História
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O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) subiu 0,9 ponto de de-
zembro de 2019 para janeiro 
deste ano. Com essa, que foi 
a terceira alta consecutiva, o 
indicador atingiu 98 pontos, 
em uma escala de zero a 200, 
o maior nível desde março de 
2014, de acordo com a FGV.

A alta foi provocada pelo 
aumento da confiança dos 
empresários em relação ao 
futuro. O Índice de Expec-
tativas cresceu 0,7 ponto 
e chegou a 100,9 pontos. A 
confiança no momento pre-
sente, medido pelo Índice da 

Situação Atual, no entanto, 
recuou 0,5 ponto, para 93,5.

O ICE mede a confiança 
dos empresários da indús-
tria, construção, serviços e 
comércio. Três dos quatro 
setores tiveram alta de de-
zembro para janeiro, com 
destaque para a construção, 
que avançou 2,1 pontos 
(para 98 pontos). A confian-
ça da indústria cresceu 1,5 
ponto (para 100,9 pontos) 
e a do comércio, 1,3 ponto 
(para 98,1 pontos). Por ou-
tro lado, os serviços foram 
o único setor com queda na 
confiança (-0,1 ponto, para 
96,1 pontos) (ABr).

A Petrobras anunciou na 
sexta-feira (31) o início da 
venda de sua parte em duas 
usinas eólicas: Mangue Seco 
1 e 2. A primeira etapa é 
a chamada “divulgação de 
oportunidades”, em que a 
empresa informa sobre as 
unidades e sobre os crité-
rios de elegibilidade para 
os interessados em comprar 
as usinas localizadas em 
Guamaré no Rio Grande do 
Norte.

Cada usina tem capacidade 
de gerar 26 megawatts (MW) 
de energia elétrica através 
de turbinas acionadas pelo 
vento. Elas fazem parte do 
complexo Mangue Seco, 
que inclui mais duas usinas 
com a mesma capacidade. 
A Petrobras detém 49% de 
Mangue Seco 1. Os outros 
51% são da empresa Alubar 

Energia S.A. Já em Mangue 
Seco 2, a Petrobras é sócia 
majoritária, com 51%, en-
quanto a Eletrobras detém 
49% do empreendimento.

A empresa também di-
vulgou hoje o início da fase 
vinculante da venda de 
suas refinarias Isaac Sabbá 
(Reman), no Amazonas; 
Lubrificantes e Derivados de 
Petróleo do Nordeste (Lub-
nor), no Ceará; e Unidade 
de Industrialização do Xisto 
(SIX), no Paraná. As três têm 
capacidade de processar 60 
mil barris de óleo por dia. A 
venda dos ativos faz parte do 
projeto de desinvestimentos 
da estatal e está alinhada “à 
otimização do portifólio e à 
melhora de alocação do ca-
pital da companhia, visando 
a maximização de valor para 
os seus acionistas” (ABr).

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) apresentou 
dois requerimentos para 
convocar o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, 
para que preste esclareci-
mentos sobre os problemas 
ocorridos na correção e na 
atribuição de notas do Enem, 
realizado entre os dias 3 
e 10 de novembro do ano 
passado. 

O resultado do Enem 
foi divulgado no dia 17 de 
janeiro. Logo em seguida, 
porém, candidatos e meios 
de comunicação denunciar-
am inconsistências na cor-
reção das provas. “Os relatos 
mostravam avaliações dif-
erentes entre candidatos”, 
lembra Randolfe. Após uma 
mobilização dos estudantes 
por meio de redes sociais, o 
Inep abriu prazo para rece-
ber reclamações e pedidos 
de revisão de notas. Mais 
de 172 mil mensagens foram 
encaminhadas, e o MEC ad-
mitiu erros na correção de 6 
mil provas. 
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As empresas com CNPJ 
com final de 0 a 3 têm 
até o dia 8 de setembro 

de 2020 para a regulamentação. 
No dia 8 de outubro é o prazo 

final para as organizações com 
CNPJ final de 4 a 7. Já as em-
presas com CNPJ final 8 ou 9 
têm até o dia 9 de novembro. 
A prorrogação é referente à 
terceira fase do programa, cha-
mada  de “eventos periódicos”. 
As duas primeiras fases já foram 
finalizadas no ano passado.

O eSocial é um sistema pelo 
qual o empregador transmite 
ao governo informações de 
seus funcionários, como contri-
buições previdenciárias, folha 
de pagamento, acidente de 
trabalho, aviso prévio e FGTS, 
por exemplo. Além das Micro 
e Pequenas Empresas (MPE), 
os Microempreendedores In-
dividuais (MEI) que tiverem 
um empregado também terão 
o mesmo prazo para aderir ao 
e-Social. Entram nesse grupo 
também os produtores rurais, 
os empregadores de pessoas 
físicas (exceto os domésticos) e 
as entidades sem fins lucrativos.

Já para as médias empresas, 
com faturamento até R$ 78 
milhões, o prazo final é maior: 8 
de janeiro de 2021. As grandes 
empresas (faturamento acima 
de R$ 78 milhões por ano) tem 

Migração para o eSocial em pequenas 
empresas é adiado para setembro

As pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional ganharam um tempo extra para concluir a 
migração para o eSocial, sistema de unificação das informações referentes às obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas

gestores precisam aprofundar 
os conhecimentos sobre as 
legislações pertinentes, acom-
panhar as mudanças na lei, 
atentar-se aos prazos de cada 
fase do projeto, revisar seus 
processos internos e treinar 
a equipe para as mudanças”, 
aconselha. Mesmo com a pror-
rogação, as pequenas empresas 
não podem deixar para a última 
hora. “A não regularização do 
eSocial acarreta punições pre-
vistas em lei, além de prejudi-
car os trabalhadores, pois eles 
terão dificuldades na hora de 
receber os benefícios sociais e 
trabalhistas”, alerta.

De acordo com dados do Se-
brae, hoje existem 6,4 milhões 
de estabelecimentos. Desse 
total, 99% são micro e peque-
nas empresas, que respondem 
por 52% dos empregos com 
carteira assinada no setor pri-
vado (16,1 milhões). O eSocial 
é administrado pela Receita e 
elimina 15 informações que os 
empregadores eram obriga-
dos a fornecer ao governo. Os 
empregadores domésticos já 
utilizam o sistema desde 2015, 
que agora está sendo expandido 
gradualmente para todas as 
empresas e organizações dos 
setores público e privado.

Fonte e mais informações: 
(www.vhsys.com.br).

até o dia 8 de setembro deste 
ano. Os prazos são referentes ao 
envio de Saúde e Segurança do 
Trabalhador (SST). Na análise 
de Reginaldo Stocco, CEO da 
empresa de gestão empresarial 
vhsys, a nova prorrogação mostra 
que muitas empresas ainda estão 
com dificuldades para cumprir 
o cronograma, o que pode estar 
preocupando a Secretaria de 
Trabalho e a Receita Federal.

“Na prática, o eSocial acaba 
com diversos sistemas burocrá-
ticos para centralizar tudo em 
apenas uma ferramenta, mas 
o maior desafio é a mudança 
cultural. As maiores dúvidas 
decorrem do aumento na quan-
tidade de informações a serem 
enviadas”, analisa Stocco. A 
partir do eSocial, as empresas 
precisam apresentar dados 
sobre segurança e medicina 

do Trabalho, como PCMSO 
(Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) e PPRA 
(Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientes).

“Há etapas e mudanças que 
precisam ser seguidas exigindo 
a atenção do departamento 
de RH. Os setores de RH e 
contabilidade devem trabalhar 
juntos para o envio correto 
dos dados e ter um sistema de 
gestão eficiente. Isso diminui 
as inconsistências das infor-
mações prestadas e possibilita 
identificar erros precocemente. 
Mas como são muitos detalhes, 
as pequenas empresas têm difi-
culdades, pois muitas vezes não 
contam com setores especiali-
zados para cuidar disso”, diz.

Para Stocco, é preciso uma 
atenção redobrada por parte de 
quem gerencia o negócio. “Os 

Terceira alta consecutiva na 
confiança do empresário

Ministro da Educação poderá 
depor sobre falha no Enem

Ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

“Não foram apresentadas 
justificativas sobre as outras 
166 mil mensagens”, adverte 
o senador. “Diante dos ques-
tionamentos quanto à credi-
bilidade do exame, somente 
uma auditoria minuciosa 
poderá evitar os riscos de 
judicialização. As expli-
cações dadas pelo titular do 
ministério e pelo presidente 
do Inep não esclareceram 
diversos pontos levantados 
pelos especialistas”, afirma 
o parlamentar (Ag.Senado).

Petrobras inicia venda de 
usinas eólicas

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br



Limite ao direito de 
impor tributos

Daqui a algumas 
semanas, o Congresso 
Nacional retorna com 
o tema da reforma 
tributária

Uma coisa aprendi com 
a história política do 
país: nunca houve 

uma reforma tributária que 
tenha diminuído a carga 
de impostos pagos pela 
população. Por mais que o 
sistema tributário seja caó-
tico, disforme, complicado, 
caro e injusto, não vejo como 
desta vez será diferente. 
Aliás, tem havido aumento 
de impostos no Brasil inteiro 
quase silenciosamente.

Citemos dois exemplos. 
Um, a elevação do imposto 
sobre veículos (o IPVA) de 
2,5% para 3,5%, que repre-
sentou aumento de 40% no 
total a pagar. Na conta de 
energia, quase metade do 
valor são tributos, e chegou 
a esse ponto sem a popula-
ção perceber claramente, 
pois os impostos sobre 
energia são principalmente 
indiretos, estão embutidos 
(escondidos) no preço.

Nas mais importantes 
revoluções ao longo da 
história, a revolta contra os 
impostos esteve presente. A 
Revolução Inglesa (1689), 
A Revolução Americana 
(1776) e A Revolução Fran-
cesa (1789) tiveram, como 
uma das causas, a revolta 
contra o excesso de tribu-
tação interna ou contra a 
tributação imposta pelo im-
pério sobre a colônia. Aqui 
mesmo no Brasil, tivemos 
movimentos sangrentos 
contra a pesada tributação 
imposta por Portugal. Ti-
radentes morreu por lutar 
contra a “derrama”, a co-
brança forçada dos impos-
tos atrasados, o chamado 
“quinto”.

Na Revolução Inglesa, 
chamada de “gloriosa”, 
houve grande revolta contra 
os altos impostos e o direito 
do rei de elevar tributos a 
qualquer momento e em 
qualquer medida. A Ingla-
terra vivia sob a monarquia 
absoluta, o rei detinha pode-
res plenos e não se submetia 
às mesmas leis impingidas 
aos cidadãos. O resultado foi 
a substituição da monarquia 
absoluta pela monarquia 
parlamentar, o rei deixou de 
ser soberano, e expressiva 
parcela de seus poderes foi 
transferida ao parlamento 
formado por representantes 
eleitos. Nascia o princípio 
de que não pode haver tri-
butação sem representação.

Na Revolução Americana, 
uma das causas da revolta e 
da declaração de indepen-
dência dos Estados Unidos 
em relação à Inglaterra foi a 
“Revolta do Chá”, em 1773. 
A coroa britânica sobreta-
xou o chá exportado para os 
Estados Unidos e provocou 
indignação geral, inclusive 
entre os próprios ingleses 
que haviam emigrado para 
a América do Norte.

Na Revolução Francesa, 
produtores enraivecidos se 
revoltaram contra as arbi-
trariedades no aumento de 
tributos e contra a figura dos 
contratadores (ou rendei-
ros gerais), que detinham 
o direito, cedido a eles pelo 
rei mediante pagamento, de 
cobrar tributos sobre deter-
minado produto ou região. 
O famoso cientista Antoine 
Lavoisier, considerado pai 
da química moderna, foi 
guilhotinado pelos revolto-
sos em dezembro de 1771 
porque era um contratador, 
ou rendeiro geral.

Esses fatos históricos 
nos remetem aos poderes 
concedidos a prefeitos, 
governadores e presidente 
da República para criar 
e aumentar tributos sem 
passar pelos representantes 
do povo. O chefe do Poder 
Executivo também é eleito 
pelo povo, mas como ele ad-
ministra os gastos públicos, 
não se deve dar-lhe poderes 
para criar ou elevar tributos. 
Isso é como dar ao síndico 
de um prédio o direito de 
cobrar taxas dos moradores 
sem submeter à votação e 
aprovação deles.

É essencial para a segu-
rança jurídica, a previsibi-
lidade econômica e a paz 
social que a criação ou a 
elevação de tributos seja 
votada pela câmara de re-
presentantes. A divisão de 
poderes entre legislativo, 
executivo e judiciário, que 
devem ser harmônicos e 
independentes entre si, 
com poderes limitados, é 
fundamental para a defe-
sa do indivíduo contra os 
excessos e o arbítrio do 
governo e dos governantes.

Um dos problemas da 
existência dessa entida-
de chamada “Estado” e 
de seu braço executivo, 
o governo, é que não há 
anjos na Terra. É grande 
a parcela de governantes 
e burocratas, inclusive os 
concursados, que uma vez 
no governo colocam seus 
interesses pessoais acima 
dos interesses daqueles que 
os puseram lá. Uma das fa-
cetas dessa realidade é que, 
uma vez no cargo público, o 
eleito ou concursado mude 
de lado. Isto é, ele passa a 
representar o Estado, não 
a sociedade. Seria esperar 
muito da natureza humana 
que fosse diferente.

Não nos iludamos: o pri-
meiro objetivo de quem 
disputa eleição é conse-
guir o poder; o segundo é 
manter-se no poder. Para 
muitos, o objetivo é mandar 
e se enriquecer no cargo. 
Então, a sociedade deve cui-
dar para que haja limitação 
dos poderes do governo e o 
controle das ações dos go-
vernantes, coisas das quais 
não gostam os governantes 
com inclinação autoritária. 

Entre as limitações, deve 
estar a limitação do direito 
de impor tributos.

 
(*) - Economista, é Reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

www.netjen.com.br
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Sessão de abertura dos trabalhos do Congresso em fevereiro de 2019.

Nesta segunda-feira 
(3), Senado Federal 
e Câmara dos Depu-

tados se reúnem em sessão 
solene conjunta para inau-
gurar a 2ª Sessão Legislativa 
da 56ª Legislatura e assistir 
à leitura da mensagem que 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, enviará 
ao Parlamento, com um 
panorama de seu governo 
e de suas metas para este 
ano. A solenidade marca a 
retomada dos trabalhos do 
Legislativo após o recesso 
parlamentar e o anúncio das 
metas dos Poderes até o fim 
do ano.

O coordenador-geral da 
Secretaria de Relações Pú-
blicas do Senado, Cefas 
Siqueira, ao apresentar o 
roteiro das atividades da 
cerimônia, lembrou que 
o evento remonta à inau-
guração da República. “É 
um momento em que o 
presidente do Congresso 
se apresenta oficialmente 
para a população. Nesse 
encontro, na abertura dos 
trabalhos, é recebida a men-
sagem do Executivo, que é 
uma tentativa de alinhar os 
três Poderes e de criar uma 

Congresso reabre trabalhos com 
cerimônia nesta segunda-feira

A solenidade marca a retomada dos trabalhos do Legislativo após o recesso parlamentar e o anúncio 
das metas dos Poderes até o fim do ano
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agenda comum para aquele 
momento”.

Entre as novidades deste 
ano, somente o procurador-
-geral da República, os 
presidentes dos Poderes e 
ex-presidentes do Senado 
receberam convites físicos. 
Às demais autoridades de 
primeiro escalão, foi enviada 
a versão digital do convite. 
Câmara e Senado comple-

tam 194 anos de existência 
em 2020, e a cerimônia de 
inauguração ainda guarda 
alguns elementos das pri-
meiras legislaturas.

Depois de lida a mensagem 
presidencial, é a vez de o pre-
sidente do STF, Dias Toffoli, 
fazer sua apresentação para 
2020. Em seguida, deve falar 
o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia. A sessão solene 

é encerrada com o discurso 
do presidente do Congresso, 
Davi Alcolumbre. Não have-
rá eleições para as Mesas da 
Câmara ou do Senado, que 
só ocorrerão em fevereiro 
de 2021. Como o mandato 
para as Mesas é de dois anos, 
permanecem os eleitos em 
2019. O mesmo vale para os 
presidentes das comissões 
permanentes (Ag.Senado).

Está pronto para ser votado na Comissão 
de Fiscalização e Controle do Senado projeto 
que amplia o prazo de garantia obrigatória 
de produtos, alterando o Código de Defesa 
do Consumidor ao estabelecer o período de 
60 dias de garantia para bens duráveis e de 
30 dias para bens não duráveis — prazo que 
deverá ser contado após o término da garantia 
estipulada pelo fornecedor.

De acordo com o autor da proposta, senador 
Rogério Carvalho (PT-SE), como a legislação 
atual não explicita esse prazo, era preciso 
definir objetivamente a data de início da con-
tagem para reivindicar a troca de produtos 
que apresentassem vícios ou problemas. “Essa 
alteração certamente concorrerá para maior 
proteção dos consumidores ao preencher 

essa lacuna legal, de maneira a esclarecer as 
regras que disciplinam as relações de consu-
mo”, ressalta.

Para o relator, senador Paulo Rocha (PT-
-PA), a proposta precisa ser aprovada. Ele 
argumenta que a medida confere maior clareza 
ao texto da lei, pois a forma como a regra está 
atualmente discriminada é ambígua, razão que 
o levou a apresentar parecer pela aprovação, 
com uma emenda de redação substitutiva, para 
dar ainda mais precisão ao texto normativo.

“Com o projeto, asseguramos ao consumi-
dor o direito de ter o prazo de garantia legal 
computado apenas após o esgotamento da 
garantia contratual”, explica. A comissão terá 
decisão final sobre a matéria. Caso o texto seja 
aprovado, seguirá para a Câmara (Ag.Senado).

Objetivo é aumentar a transparência 
na gestão dessas instituições.

Um projeto em análise 
na Comissão de Transpa-
rência e Defesa do Con-
sumidor do Senado obriga 
os diretores de penitenci-
árias federais e estaduais 
a publicar na internet suas 
prestações de contas — in-
cluindo licitações, contratos 
e despesas com cartões de 
pagamento. A proposta é 
do senador Marcos do Val 
(Podemos-ES).

Em seu relatório sobre a 
matéria, a senadora Elizia-
ne Gama (Cidadania-MA) 
concorda com a iniciativa, 
que visa “aumentar a trans-
parência na gestão das 
penitenciárias”. Mas afirma 
que, da forma como está, o 
projeto é inconstitucional. 
Argumenta que alterações 
na legislação sobre servi-
dores públicos somente 
podem ser propostas pelo 
presidente da República e 
pelos governadores.

Para resolver o problema, 

Pessoa com 
deficiência e 
a prioridade 
na restituição 
do IR

A Comissão de Direitos 
Humanos do Senado analisa 
projeto que concede pre-
ferência para pessoas com 
deficiência na restituição 
do Imposto de Renda. Do 
ex-senador Vital do Rêgo, o 
projeto aguarda designação 
de relator na comissão. A 
proposta altera a lei que 
trata de tributos federais 
para que as pessoas com de-
ficiência e os idosos, nessa 
ordem, tenham prioridade 
na liberação da restituição 
de IR.

O ex-senador Vital Rêgo 
destacou que o poder pú-
blico federal tem obrigação 
constitucional de cuidar da 
saúde, da assistência pública 
e da proteção das pessoas 
com deficiência. Para ele, as 
garantias devem se expres-
sar por intermédio de polí-
ticas públicas consistentes 
que assegurem condições 
especiais para a inserção 
social dessas pessoas, e com 
isso reduzir ou eliminar as 
barreiras decorrentes da 
deficiência.

“Uma das maneiras mais 
fáceis de suprir a desigual-
dade que aflige os portadores 
de deficiência é a de lhes pro-
porcionar alguma vantagem 
temporal no recebimento da 
devolução do Imposto de 
Renda”, declarou. Caso seja 
aprovado, o projeto seguirá 
para análise na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) e para votação no 
Plenário (Ag.Senado).

Maia: atual estrutura estatal não permite 
crescimento necessário.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
reafirmou que a reforma administrativa 
é uma das prioridades do Legislativo 
neste ano, mas destacou que cabe ao 
governo encaminhar sua proposta para 
que o tema avance no Parlamento. Ele 
explicou que há um entendimento no 
STF de que a prerrogativa de mudanças 
na administração pública é exclusiva 
de cada Poder e, por essa razão, Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário devem 
encaminhar ao Congresso suas próprias 
reformas administrativas.

“É preciso que isso fique claro, porque 
nós não avançamos: há essa compreensão 
[do STF], e estamos esperando o Execu-
tivo encaminhar [a proposta dele] e com-
preender como o governo vai organizar 
a administração pública”, cobrou Maia, 
ao participar de evento em São Paulo, 
promovido pelo jornal O Estado de S. 
Paulo. Antes da fala de Maia, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, participou 
de sabatina e comentou que cabe ao 
Executivo encaminhar projetos, mas a 
responsabilidade de aprovar as propostas 
é dos parlamentares. 

Guedes afirmou que o atraso da votação 
da reforma da Previdência atrapalhou o 
envio de outros textos do governo. Maia 
rebateu o argumento e disse que o governo 
não pode utilizar o atraso da votação da 

Cada Poder deve encaminhar suas 
próprias reformas administrativas
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Prazo de garantia de produtos pode ser ampliado

Divulgação de gastos, licitações e 
contratos de penitenciárias
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em vez de propor uma nova 
lei para exigir a prestação 
de contas de penitenciárias, 
Eliziane sugere que essa exi-
gência seja acrescentada ao 
texto da Lei de Acesso à In-
formação, “a qual, por cons-
tituir lei nacional, aplicável, 
portanto, à administração 
pública das três esferas da 
Federação, afasta o aponta-

do vício de iniciativa”.
O projeto está pronto para 

ser votado na comissão. A 
decisão na CTFC terá cará-
ter terminativo, ou seja, se 
o texto for aprovado e não 
houver recurso para vota-
ção no Plenário do Senado, 
seguirá diretamente para a 
apreciação da Câmara (Ag.
Senado).

reforma da Previdência como justifica-
tiva para a demora do envio da reforma 
administrativa. Segundo ele, a reforma 
administrativa vai ajudar a reorganizar 
as despesas públicas. “O Estado que nós 
criamos atende aos próprios beneficiários, 
no setor público e privado. Os subsídios 
distorcem o Estado brasileiro, atendem a 
interesses particulares”, sustentou (Ag.
Câmara).



Matéria de capa

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
estabeleceu regras de coleta e tratamento 
de informações de pessoas, empresas e ins-
tituições públicas, os direitos de titulares 
de dados, as responsabilidades de quem 
processa esses registros e as estruturas e 
formas de fiscalização e eventuais reparos 
em caso de abusos nesta prática. Essas 
novas regras entrarão em vigor em agosto 
próximo. O período de adaptação foi definido 
pelos legisladores com o argumento de que 
os diversos atores envolvidos precisavam de 
tempo para se organizarem de modo a dar 
conta das exigências. 

Chegado ao meio deste caminho, sobram 
desafios para empresas, cidadãos, órgãos 
públicos e autoridades regulatórias. Segun-
do a norma, dados pessoais são informações 
que podem identificar alguém. Dentro do 
conceito, foi criada uma categoria chamada 
de “dado sensível”, informações sobre ori-
gem racial ou étnica, convicções religiosas, 
opiniões políticas, saúde ou vida sexual. 
Registros como esses passam a ter nível 
maior de proteção, para evitar formas de 
discriminação. Mas quem fica sujeito à lei? 
Todas as atividades realizadas ou pessoas 
que estão no Brasil. 

A norma valerá para coletas operadas em 
outro país desde que estejam relacionadas a 
bens ou serviços ofertados a brasileiros. Mas 
há exceções, como a obtenção de informações 
pelo Estado para segurança pública. Ao cole-
tar um dado, as empresas deverão informar a 
finalidade. Se o usuário aceitar repassar suas 
informações, como ao concordar com termos 
e condições de um aplicativo, as companhias 
passam a ter o direito de tratar os dados (res-
peitada a finalidade específica), desde que em 
conformidade com a lei. 

A Lei previu uma série de obrigações, como 
a garantia da segurança dessas informações e a 
notificação do titular em caso de um incidente 
de segurança. A norma permite a reutilização 
dos dados por empresas ou órgãos públicos, 
em caso de “legítimo interesse” desses, embora 
essa hipótese não tenha sido detalhada, um dos 
pontos em aberto da norma.

De outro lado, o titular ganhou uma série 
de direitos. Ele poderá, por exemplo, so-
licitar os dados que a empresa tem sobre 
ele, a quem foram repassados (em situa-
ções como a de reutilização por “legítimo 
interesse”) e para qual finalidade. Caso os 
registros estejam incorretos, poderá cobrar 
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a correção. Em determinados casos, o titular 
terá o direito de se opor a um tratamento. A 
lei também permitirá a revisão de decisões 
automatizadas tomadas com base no trata-
mento de dados (como as notas de crédito 
ou perfis de consumo).

Segundo a Febraban, as instituições finan-
ceiras também estão se movimentando para 
se adaptar às obrigações da LGPD. Entre as 
medidas neste sentido estão a nomeação de 
responsáveis pela proteção de dados, a obtenção 
de consentimento dos clientes para a utiliza-
ção de seus dados em diversas finalidades, a 
atualização de documentos como contratos e 

políticas internas, a adequação de contratos com 
fornecedores e a processos para atendimento 
aos novos direitos dos clientes.

Para o diretor-executivo no Brasil da empresa 
de segurança da informação Kaspersky, Roberto 
Rebouças, há ainda muita falta de compreensão 
de companhias sobre a adequação às regras da 
LGPD. “A sensação que a gente tem é que em-
presas acham que não serão afetadas, que não 
tem nada de muito extraordinário. Empresas 
têm funcionários, tem folha de pagamento, têm 
dados dos funcionários. Até mesmo um dentista 
tem que tomar cuidado com vazamento de dados 
do cliente dele”, exemplifica (ABr).

LGPD: novas regras entrarão 
em vigor em agosto

São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de fevereiro de 20206

A velocidade com que o mundo 
digital evoluiu na última década 
mundialmente trouxe um 
aumento exponencial do volume 
de informações coletadas e 
armazenadas digitalmente

 
Vinicius Parmezani (*)

Consequentemente, a preocupação com o tratamento 
aos dados vem protagonizando o debate público. No 
Brasil, cerca de 80% dos consumidores temem que 

seus dados sejam roubados ou mal utilizados. A apreensão 
não é à toa: um terço dos internautas já sofreram algum 
mau uso de seus dados pessoais. 

Para 85% dos usuários de internet, o fato de não poder 
deletar o histórico digital pessoal gera medo e 87% preocu-
pam-se com o recebimento de publicidade de organizações 
com as quais nunca tiveram nenhum contato. São muitas 
vulnerabilidades no mundo das informações que trafegam 
pela internet e o maior desafio dos consumidores é saber 
como proteger-se. 

Um ano após a implementação do Regulamento Geral 
sobre Proteção de Dados em toda a União Europeia, GDPR, 
na sigla em inglês, e da publicação da Lei Geral de Prote-
ção de Dados no Brasil, o país segue em transição para a 
adoção dos requisitos determinados para implementação 
definitiva até agosto de 2020. Mas o mercado já demanda 
iniciativas de segurança.

 

As organizações e o 
mercado estão preparados? 

Bancos, instituições de saúde, empresas de marketing 
digital e outros segmentos que utilizam intensivamente 
dados pessoais devem passar por alterações na sua forma 
de atuação. Então, qualquer organização que coleta ou 
processa dados sensíveis, deve implantar políticas e os 
procedimentos exigidos. E embora esses setores sejam mais 
sensíveis, vale lembrar que as áreas de Recursos Humanos 
também manipulam considerável quantidade de dados de 
seus colaboradores.

 
É claro que todos que manipulam dados de pessoas físicas 

diariamente na organização precisam entender detalhes da 
proteção de dados e os principais requisitos da legislação. 
Mas, além disso, a companhia deve realizar um processo 
de conscientização com colaboradores de todas as áreas 
para que conheçam os processos básicos da manipulação 
de dados e exigências que atendam a lei. 

Lei Geral de Proteção de Dados
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Por isso, é necessário prover comunicação, monitoramento 
interno e treinamento para todos os colaboradores. É uma 
das condições da norma, inclusive. O principal desafio é 
conhecer a quantidade de dados e informações que a em-
presa gerencia e colhe. Então é preciso antecipar-se porque 
a partir do ano que vem, alguém pode bater na porta de 
qualquer empresa para saber se está cumprindo a LGPD.

O Grupo Bureau Veritas já possui norma técnica para 
atender as exigências da LGPD, oferecendo serviços de 
auditoria, qualificação e certificação para que empresas de 
pequeno e grande porte adaptem-se à lei e garantindo que 
tenham compliance com regras e protocolos estabelecidos 
pela LGPD. Ter uma certificação com companhias especia-
lizadas é uma das melhores formas de proteger, disseminar 
a confiança e demonstrar que uma marca tem compromisso 
com a proteção dos dados com que atua. 

A norma técnica criada traduz às organizações como é 
possível coletar, manipular e manter volume de dados sensí-
veis e utilizar as informações dos clientes sem comprometer 
os direitos das pessoas. O fato é que está próxima a data 
limite para que as empresas assegurem a confidencialidade 
de dados de pessoas e entrem em conformidade com os 
demais requisitos decretados. 

Então, a partir do segundo semestre de 2020, a lei prevê 
uma notificação obrigatória e multas que podem chegar a 2% 
do faturamento da companhia, limitando-se a R$ 50 milhões. 
Mais um motivo para que empresas de todas as áreas de 
negócio busquem conhecer as minúcias da nova legislação. 

 
(*) - É Brazil Country Chief Executive.



www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

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

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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Rotina de trabalho 
flexível: o que é, 

e por onde começar? 

De acordo com 
Einstein, “a medida 
da inteligência é 
a capacidade de 
mudar”, e esse é um 
conceito amplamente 
reconhecido pelas 
empresas quando se 
fala em flexibilidade 
e agilidade

Embora esses termos 
sejam usados muitas 
vezes de forma in-

tercambiável, eles são, na 
verdade, duas habilidades 
empresariais bem diferentes 
- Agilidade é a “capacidade de 
agir com rapidez e facilidade”, 
e flexibilidade é a “capacida-
de de mudar”. Para serem 
bem-sucedidas, as empresas 
precisam estar preparadas 
nesses dois quesitos. 

Mudanças são sempre muito 
sensíveis quando aplicadas a 
uma empresa. Seja ela de lo-
calidade, gestão ou até mesmo 
de modus operandi. Grandes 
ou pequenas, algumas vezes 
elas são necessárias e, muitas 
vezes, proporcionalmente 
complicadas. Globalmente, 
60% das pessoas relatam que 
mudar uma cultura de traba-
lho não flexível representa 
um obstáculo - no Brasil, esse 
número chega a 69%. 

Os dados são de um le-
vantamento realizado pelo 
International Workplace 
Group (IWG), maior grupo 
de escritórios compartilha-
dos do país e do mundo. 
Mas qual o melhor momento 
para implementar a cultura 
do trabalho flexível? Quais 
os primeiros passos para a 
mudança? Dados de estudos 
recentes do IWG mostram 
que 85% das empresas 
introduziram ou planejam 
introduzir uma polít ica 
de trabalho flexível, mas 
antes de tudo é necessário 
entender o que é essa tal de 
‘flexibilidade’. 

Esse conceito envolve vá-

rios pontos essenciais, como 
horários, jornada, localização, 
gestão e remuneração por 
indicadores de performance. 
A combinação desses fatores 
traz inúmeros benefícios para 
o gestor e, principalmente, 
para os funcionários. Pesquise 
a viabilidade legal da imple-
mentação das mudanças. 
Muitas delas necessitam de 
aprovação do sindicato que 
representa a categoria. Outra 
validação necessária deve ser 
feita com os próprios funcio-
nários, eles têm um papel 
essencial nessa decisão. 

Um bom primeiro passo no 
caminho rumo à flexibilidade 
é a utilização de espaços não 
convencionais. Permita que 
os funcionários trabalhem 
de uma estação diferente ao 
menos um dia na semana - 
seja de um café, de casa, ou 
até mesmo de um espaço 
de coworking ou escritório 
compartilhado. Ao adotar 
tal medida, seus contratados 
podem reduzir o tempo de 
deslocamento e, consequen-
temente, dedicar mais tempo 
a si mesmos - sendo impac-
tados positivamente com a 
mudança. 

Segundo o mesmo levan-
tamento do IWG, a adoção 
de políticas flexíveis pode 
resultar em retenção de ta-
lentos: 83% dos candidatos 
acreditam que flexibilidade 
é um fator decisivo na hora 
de escolher uma proposta 
de emprego. A tendência da 
adoção da flexibilidade pelo 
mercado de trabalho é inevi-
tável e tem se mostrado cada 
vez mais intensa. 

As empresas fundadas em 
estruturas e processos rígidos 
e com um entendimento de 
mundo imutável demoram 
muito mais para reagir e se 
adaptar, perdendo tempo e 
ficando muito atrás da concor-
rência. Líderes ágeis tornam 
suas empresas ágeis. 

(*) - É CEO do IWG, grupo detentor 
das marcas Regus e Spaces no Brasil 

(www.iwgplc.com). 

Tiago Alves (*)

Condomínio Edificio Adolpho Droghetti
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária
Na qualidade de administradores e por determinação da Sra.
Síndica, vimos pelo presente convidar os senhores proprietári-
os a participar da Assembléia Geral Ordinária do Condomínio
Edifício Adolpho Droghetti a ser realizada na Avenida Senador
Queiros, 279 sala 85, no próximo dia 18 de fevereiro de 2020,
às 15:00 horas em primeira chamada com número regulamen-
tar e legal de presentes ou às 15:30 horas em segunda e última
chamada, com qualquer número de participantes, a fim de de-
liberarem sobre os seguintes assuntos: 1- 1- 1- 1- 1- Composição da me-
sa que dirigirá os trabalhos, formada pelo presidente e pelo se-
cretário; 2- 2- 2- 2- 2- Aprovação das contas do período de Janeiro à De-
zembro/2019; 3- 3- 3- 3- 3- Aprovação da previsão orçamentária para o
ano de 2020; 4-4-4-4-4- Eleição de Síndico, Sub-síndico e Membros do
Conselho, que se dará por formação de chapas, conforme defi-
nido em reunião do Conselho. Os interessados em formar cha-
pa deverão apresentar documento por escrito até cinco dias
úteis antes da Assembléia; 5-5-5-5-5- Assuntos gerais, sem realização
de votação. Contamos com a presença de todos, pois a omis-
são implica na concordância com as decisões dos presentes.

Atenciosamente  -  A AdministraçãoAtenciosamente  -  A AdministraçãoAtenciosamente  -  A AdministraçãoAtenciosamente  -  A AdministraçãoAtenciosamente  -  A Administração

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPUAVA – ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES DAS EMPRESAS IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL
E CELULOSE LTDA, IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA e IBERTRANS
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – todas “em Recuperação Judicial” PELO PRESENTE edital,
expedido nos autos sob nº 0018970-07.2018.8.16.0031 de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, movida por
IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E
CELULOSE LTDA IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - “Em Recuperação Judicial”.
A Dra. Aneíza Vanêssa Costa do Nascimento, Juíza de Direito Substituta da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guarapuava - Estado do Paraná. Faz Saber, a todos que deste tiver conhecimento e quem possa
interessar, que em razão das operações ao plano de recuperação judicial, e nos termos da decisão de
seq. 260, pelo presente edital ficam CONVOCADOS todos os credores habilitados e sujeitos à
recuperação judicial de IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA, IBERSUL
INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA, IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
“em recuperação judicial” para comparecerem e se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 26/03/2020, com início da assembleia às
13h30, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais da
metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião
ficam desde já convocados os credores para a realização, em 2ª convocação desta Assembleia
Geral, para o dia 02/04/2020, com início da assembleia às 13h30, quando será realizada com a
presença de qualquer número de credores presentes. Local da realização da Assembleia: Salão do
Tribunal do Júri do Fórum Estadual da Comarca de Guarapuava/PR, situado na Avenida Manoel Ribas,
nº 500, Santana, CEP 85070-180. A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos
credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de
Recuperação Judicial; b) deliberação sobre a constituição do comitê de credores e escolha dos seus
membros; c) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. A Assembleia será
presidida pelo representante da Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Valor Consultores
Associados Ltda. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador,
conforme disposto no art. 37, §4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas do início da Assembleia, diretamente à Administradora Judicial, na Avenida
Duque de Caxias, 882, 2º andar, sala 210, CEP 87020-025, Maringá-PR, ou mediante envio ao endereço
eletrônico contato@valorconsultores.com.br, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação
do movimento dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais documentos.
Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o
procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05. Os credores (pessoas naturais) que
comparecerem pessoalmente, deverão apresentar documento pessoal de identificação, prescindindo da
entrega prévia do documento a administradora judicial. Os credores poderão obter cópia do Plano de
Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação de Assembleia nos autos nº 0018970-
07.2018.8.16.0031 disponível no site do https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/, na sequência 164, no sítio
eletrônico da Administradora Judicial - http://bit.ly/RJIBERKRAFT - ou ainda, por solicitação à
Administradora Judicial pelo e-mail contato@valorconsultores.com.br. A presente Convocação será
publicada no DJPR-ELETRÔNICO, afixada no fórum de Guarapuava-PR, no local de costume, jornal de
grande circulação e na sede da Recuperanda, na forma de lei (art. 36 da lei 11.101/2005). Nada mais.
Guarapuava-PR. Eu, Juliano Vinicius Netto, Chefe de Secretaria.

Mas não são apenas crian-
ças e adolescentes que 
estão se educando no 

tema. No ano passado, dos 15 
livros mais vendidos no Brasil, 
quatro falam sobre finanças 
(Nielsen).

"Depois do longo período de 
recessão, os brasileiros perce-
beram a utilidade de aprender 
mais sobre finanças e sobre ge-
renciar o próprio dinheiro. Isso 
é positivo, pois todos deveriam 
ter um conhecimento básico do 
tema", defende o coordenador 
do curso de Gestão Finan-
ceira do Centro Universitário 
Internacional Uninter, Daniel 
Cavagnari.

Para aqueles que estão co-
meçando a se informar sobre 
o assunto, o professor define 
oito termos úteis.

• Orçamento - Fazer um 
orçamento nada mais é do que 
planejar-se financeiramente 
para um período de tempo bem 
definido. Para isso, levamos em 
conta a receita, ou seja, o dinhei-
ro que entra; e as despesas, ou 
seja, o dinheiro que sai.

Oito termos para entender 
as finanças pessoais

Em 2020, a educação financeira passa a fazer parte da Base Nacional Comum Curricular e deve ser 
implantada em escolas de ensino básico em todo o país

de juros simples.
• Taxa Selic - É a taxa bási-

ca de juros do Brasil, servindo 
de base para todas as outras 
taxas. É utilizada pelo governo 
federal para controlar a inflação 
e manter o balanço econômico 
do país.

• Juros - Os juros incidem 
quando emprestamos ou toma-
mos emprestado algum valor. 
É uma forma de recompensar 
o credor por ter cedido seu 
dinheiro. Quando pegamos um 
empréstimo, pagamos juros; 
quando investimos, recebemos 
juros na forma de rendimentos.

Os juros podem ser simples, 
quando são cobrados apenas 
sobre o valor inicial do em-
préstimo. Ou então compostos, 
quando englobam o valor inicial 
mais os rendimentos ao longo 
do tempo.

• IOF - O imposto sobre ope-
rações financeiras é cobrado 
pelo governo quando fazemos 
alguma operação de crédito, 
como empréstimo, financia-
mento, câmbio, seguro, compra 
e venda de títulos ou fundos 
imobiliários. Por isso, aparece 
no extrato da conta corrente 
quando entramos no cheque 
especial ou na fatura do cartão 
de crédito quando entramos no 
rotativo.

• Cheque especial - É 
uma modalidade de crédito 
rápido fornecida pelo banco 
aos clientes quando estão sem 
saldo para fazer uma operação. 
Popularmente, chamamos de 
'entrar no vermelho'. A taxa 
de juros que incide sobre o 
cheque especial é alta, por isso 
deve-se usar apenas em casos 
de emergência, diz.

• IRRF - O Imposto de Renda 
Retido na Fonte deve ser reco-
lhido pelas empresas ao realizar 
o pagamento do salário de seus 
funcionários, quando o valor 
pago mensalmente enquadrar na 
tabela da receita. É possível saber 
se estamos contribuindo com 
esse imposto pelo holerite, onde 
ele vem descrito como IRRF.

Fonte e mais informações: 
(www.uninter.com).

• Reserva de Emergência - 
Para situações de emergência, 
recomenda-se poupar o equiva-
lente a seis meses de despesa 
para a reserva. Se o indivíduo 
tem despesa mensal de R$ 2 
mil, deve ter 

R$ 12 mil guardados", explica 
Cavagnari. O dinheiro da reser-
va deve estar em um investi-
mento de liquidez diária, como 
a poupança; assim, pode ser 

sacado a qualquer momento.
• Poupança - A caderneta de 

poupança é o investimento mais 
conhecido no Brasil, pois tem 
baixo risco e é fácil de iniciar. A 
liquidez é diária, o que significa 
que o dinheiro pode ser saca-
do a qualquer momento, sem 
multas", pontua. O professor 
explica que os rendimentos da 
poupança são calculados com 
base na taxa Selic, em regime 
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