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App traz melhorias para a gestão empresarial

@A Engetron, pioneira na aplicação da IoT no setor de 
energia em missão crítica, traz para o mercado uma 

funcionalidade que entrega informações em tempo real 
sobre máquinas e equipamentos, ligados ao sistema de 
energia, permitindo detectar falhas, indicando manutenções 
preditivas, contribuindo para o aumento da vida útil dos 
equipamentos e, consequentemente, gerando continuidade 
do negócio e potencializando a produtividade (https://www.
engetron.com.br/).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Agricultura Familiar Orgânica 
Na próxima semana, entre os dias 12 e 15, acontece em 

Nuremberg a maior feira de produtos orgânicos do mundo, a 
Biofach 2020, reunindo visitantes e expositores de diversos 
países. Para representar o Brasil, dez empreendimentos da 
agricultura familiar orgânica – cooperativas, agroindústrias 
e empresas que promovem a inclusão econômica e social 
de pequenos produtores - foram selecionados por chamada 
pública e terão a oportunidade de expor seus produtos. 
Polpa de açaí, geleia de umbu, frutas secas de bacuri e 
cupuaçu, café, cachaça, cacau em amêndoas, guaraná em 
pó e mel são alguns dos produtos que serão expostos no 
Estande Brasil.    Leia a coluna completa na página 3

Ao fazer uma aposta 
audaciosa para 2019, o 
escritório jurídico Braga 
& Moreno descobriu que 
contratar pessoas pela 
vocação e pela vontade 
de trabalhar seria mais 
produtivo e lucrativo 
do que simplesmente 
fazer uma análise fria do 
currículo profissional. 
Valorizar a diversificação 
de perfis tornou-se uma 
meta da empresa. 

Para conhecer melhor seus pro-
fissionais, o Braga & Moreno 

convidou seus 55 colaboradores 
a realizarem teste de personalida-
de. Com isso, descobriu que seus 
colaboradores tinham apenas 10 
das 16 personalidades possíveis. 
Outra constatação interessante: 
80% dos profissionais do escritó-
rio pertenciam ao mesmo tipo de 
personalidade “cônsul” e “defen-
sor”, ou seja tinham padrão mais 
metódico e conservador. 

“Ficou claro para nós que, 
muitas vezes, os profissionais 
desejados não são aqueles que as 
empresas precisam. Promover a 
inclusão de perfis completamen-
te diferentes do padrão existente 
foi um desafio para o escritório”, 
destaca César Moreno, sócio do 
Braga & Moreno.

“Buscamos um ambiente no 
qual as pessoas possam ter sua 
primeira chance de trabalho ou, 
ainda, uma chance para testar 
uma possível transição de car-

reira. Para elaborar essa tran-
sição, o escritório desenvolveu 
uma metodologia própria com 
base no método SCRUM e 
criou seis comitês internos”, 
complementa Moreno.

Para acelerar a 
nova metodologia, 
o Braga & More-
no contratou Maria 
Eduarda de Olive-
ria, uma jovem de 18 
anos, que terminara 
sua experiência de 
jovem aprendiz na 
IBM. “É difícil tra-
zer pessoas muito 
jovens ou com uma 
visão disruptiva 
para um escritório tradicional 
de advocacia. Mas, indiscutivel-
mente, esse processo cria um 
ambiente positivo, no qual as 
pessoas são contratadas pelo 
que elas realmente são e não 
pelo que aparentam ser em seu 
currículo”, diz Maria Eduarda.

Outro desafio do Braga & Mo-
reno foi ir além da diversidade 

Promover 
a inclusão 
de perfis 
completamente 
diferentes do 
padrão existente 
foi um desafio.

O rato do 
banhado

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O mercado de trabalho não para de exigir conhecimento dos profis-
sionais - de quem já está empregado e de quem quer uma oportunidade. 
Uma das modalidades que o SENAI aponta como mais procurada é 
o ensino técnico, quem tem duração mais curta e enfoque maior em 
aulas práticas do que um curso superior tradicional. Em 2019, apenas 
nos dez cursos mais procurados da instituição foram mais de 100 mil 
matrículas.  

Cursos mais buscados em 2019

Depois da Reforma da Previdência, a expectativa é que a Reforma 
Tributária saia do papel ainda em 2020. “A briga de interesses pelo 
protagonismo dessa importante mudança precisa ser deixada de lado. 
Os contribuintes, empresários e todos os cidadãos em geral sofrem 
com um verdadeiro manicômio tributário, ressalta o coordenador e 
professor de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas 
Tributária, Contabilidade e Controladoria, Marco Aurélio Pitta. Segun-
do ele, se o Brasil quiser entrar na OCDE, precisa fazer as mudanças 
necessárias.   

Reforma Tributária neste ano

A cada dia as relações e os negócios são construídos por meio de 
ferramentas virtuais. Ainda que o contato físico, o famoso olho no olho, 
nunca deva perder sua importância, muitas organizações têm entendi-
do que, a depender da atividade, condicionar o colaborador a ir até o 
escritório diariamente é enquadrá-lo em uma rotina que não contribui 
em nada com a criatividade, a inovação e o engajamento. Pensando em 
grandes centros urbanos, onde além de tudo o próprio deslocamento é 
estressante, a jornada ainda pode ser menos produtiva.   

Home office

Avanços tecnológicos

CONTABILIDADE 
E RELATóRIOs 
FINANCEIROs 
EsTãO 
OPERANDO EM 
uM MODELO 
ANTIgO DE 
TECNOLOgIA 

    Leia na página 6

Freepik

Diversidade de perfis é tão 
importante quanto a de 

gênero no mercado de trabalho

de gênero. Era preciso primeiro 
entender a diversidade de 
perfis. “Quando a proposta foi 
apresentada pelas advogadas 
do escritório, acreditei descon-
fiando. Meu sócio Waldir Braga 

foi mais entusiasta 
e acreditou no pro-
jeto. Contudo, após 
quase um ano de 
muitas novidades 
implementadas, 
fica clara a mu-
dança no ambiente 
e na imagem da 
empresa. Além dis-
so, vários trabalhos 
novos surgiram e 
até mesmo a con-

tratação ficou mais fácil”, ex-
plica César Moreno.

Um outro passo do projeto foi 
reorganizar o banco de talentos 
do escritório. Dessa forma, eles 
vem entrevistando candidatos 
de formações, idades e experi-
ências completamente fora do 
seu antigo padrão. Desde os 
mais jovens até os mais expe-

rientes, ninguém é descartado. 
“É fundamental ver além da ex-
periência do candidato ou até 
mesmo dos cursos realizados. 
O verdadeiro desafio do RH 
moderno é entender o perfil do 
candidato e como ele se aplica 
ao nosso negócio. Antigamente, 
nós contratávamos; hoje nós 
garimpamos”, diz Ana Luiza 
Santos, que hoje faz a gestão 
de pessoas do escritório. 

Quando decidiu mudar de 
área de trabalho, depois de 
muitos anos atuando em RH, 
Natasha Tanaka candidatou-se 
a uma vaga de chef de cozinha 
pelo Facebook do escritório 
Braga & Moreno. Aos 35 anos de 
idade, sem nenhum curso em 
culinária, mas repleta de talen-
to nato, Natasha foi a escolhida 
para a vaga de chef, dentre 15 
finalistas, mesmo a maioria das 
candidatas tendo muitos cursos 
e vasta experiência na área. 
O critério de desempate foi a 
vocação e o desejo de mudar, 
apresentados por ela. 

“Eu sempre amei restaurante, 
meus pais eram donos de res-
taurante e estudar e trabalhar 
com administração de empresas 
nunca me trouxe felicidade. 
Eu só queria uma chance de 
mostrar meu talento na cozi-
nha”, diz Natasha Tanaka. Eloá 
Fuganholi é outro exemplo de 
colaboradora do Braga & More-
no sem experiência no ambiente 
jurídico. Vinda de um estúdio de 
tatuagens, ela estava em dúvida 
sobre o curso a seguir. 

(Fonte: César Moreno é advogado e 
sócio do Braga & Moreno).
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Foto: Sylvia Waschner/Reprodução

AI/Engetron

Fusão FCA e PsA
A Fiat Chrysler Automobiles 

(FCA) anunciou ontem (6) que 
a fusão com o grupo francês PSA, 
dono da Peugeot e da Citroën, será 
concluída entre o fim de 2020 e o 
início de 2021.  A informação está 
em um comunicado da empresa 
ítalo-americana sobre seu balanço 
de 2019, que registrou lucro líquido 
de 2,7 bilhões de euros, queda de 
19% na comparação com 2018, e fa-
turamento de 108,2 bilhões (-2%).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/contabilidade-e-relatorios-financeiros-estao-operando-em-um-modelo-antigo-de-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/home-office-sua-empresa-esta-preparada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-fatos-que-devem-agitar-a-tributacao-brasileira-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-foram-os-cursos-mais-buscados-em-2019/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-rato-do-banhado/
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Coluna do Heródoto

Ele é o principal 
ministro do governo. 
Tem em suas mãos 
o poder conferido 
pela posse da chave 
Casa Civil, um 
superministério.

Vez por outra é rotula-
do pelos  jornalistas 
de primeiro ministro 

tal o poder que acumula. 
Não é apenas o gerentão, 
o faz tudo, o que mete a 
mão no esgoto para livar o 
presidente da república de 
tão repugnante atividade. 
É muito mais. O seu ego 
é insuportável e quando 
surge no Congresso há um 
verdadeiro beija mão, com 
deputados e senadores de 
todos os matizes à sua volta. 

Todos tem um pedido a 
ser atendido, um cargo na 
estatal, ou na burocracia, 
um empréstimo encalacra-
do nos bancos oficiais ou 
ainda uma bolsa para um 
parente que aguarda ansio-
samente para viajar para o 
exterior. Se for submisso e 
lambe botas suficiente, vai 
conseguir. O chefe da casa 
civil não deixa ninguém 
na chuva. Nem fora do ca-
derninho de anotações do 
ministério para ser cobrado 
na hora exata. 

Os obedientes parlamen-
tares entram na fila da 
votação dos projetos do 
governo como verdadeiros 
cordeiros. Qual presidente 
pode prescindir de um au-
xiliar deste naipe? Ainda 
assim, vez por outra, os jor-
nalistas que cobrem Brasília 
se arriscam a dizer que o 
poderoso ministro pode cair 
a qualquer momento. 

Um movimento político do 
presidente, uma denúncia 
mal apurada, ou mesmo um 
sumiço do  ministro ou fé-
rias no exterior é suficiente 
para armar uma tempestade 
politica real ou imaginária. 
Mas conjecturar sobre a 
permanência do chefe da 
casa civil no cargo mexe 
com as placas tectônicas da 
política no planalto central. 

Os auto proclamados su-
cessores saem das tocas, e 
tal qual os ratos do banhado, 
com seus focinhos sensíveis, 
ascultam a situação em 

busca do caminho do poder. 
Para o presidente, o chefe 
da casa civil serve de ante-
paro da fila de pedintes de 
toda ordem e à coordenação 
política do governo com o 
Congresso. 

Por isso precisa ser ágil, 
demonstrar poder e não 
exitar em presentear os 
fiéis e punir os que teimam 
em fazer oposição. Por isso  
não pode se submeter ao 
noticiário que a pasta está 
sendo esvaziada, que per-
deu secretarias para outros 
ministérios, ou pior, perdeu 
a confiança do presidente da 
república. Uma vez perdida 
dificilmente recupera. De 
uma só vez os opositores 
levantam suspeitas de cor-
rupção contra o chefe da 
casa civil e o presidente da 
república. 

Em tempo recorde o 
ministro é acusado, perse-
guido, julgado e condena-
do. Não é possível que ele 
não soubesse do desvio do 
dinheiro público, uma vez 
que antes de fazer parte do 
executivo, atuou no Con-
gresso, foco, mais uma vez, 
de investigação por corrup-
ção. O abalo é imenso, uma 
vez que o governo anterior 
tinha deixado o palácio do 
Planalto coberto de lama. 
Depois da roubalheira tudo 
é possível. O ministro, para 
preservar o presidente, pe-
diu demissão do cargo. E o 
presidente aceitou. 

Henrique Hargreaves, 
ex-funcionário do senado 
se afasta espontaneamente 
do cargo e é submetido às  
investigações que apuram 
o assalto aos cofres pú-
blicos por uma quadrilha 
conhecida como os anões 
do orçamento. Entre os 
flagrados com a mão no di-
nheiro do contribuinte, um 
desconhecido deputado da 
Bahia, Gedel Vieira Lima. 

Três meses depois, sem 
comprovação das denúncias 
contra ele, Henrique Har-
greaves volta para o cargo e 
lá permanece até o final do 
governo de Itamar Franco. 
Um exemplo raro na história 
política do Brasil. O costume 
é não pedir demissão nem 
de síndico de prédio.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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Encontro gratuito sobre linguagem PHP

@A ART IT, o Wibo Coworking e a Total Express promovem 
o Meetup Total PHP. O evento acontece na quarta-feira, dia 

12, às 19h, e possui 50 vagas gratuitas disponíveis. Os temas 
abordados no encontro serão: “PHP Notes - Dicas e truque da 
linguagem abordando assuntos diversos”, “Object Calisthenics e 
Clean Code - Como manter seu código limpo e saudável, utilizando 
PSR's e as nove regras do Object Calisthenics” e “PSR's - PHP 
Standard Recommendation - Como deixar seu código mais legível 
e prático, utilizando padrões e boas práticas do PHP” (https://
bit.ly/2S4etgL).

BIG Festival 2020 abre inscrições 
para jogos independentes

@Estão abertas as inscrições para o BIG Fes-
tival 2020 (Brazil’s Independent Games 

Festival), o maior evento de games indepen-
dentes da América Latina. As inscrições são 
gratuitas e vão até 10 de maio. Desenvolve-
dores de qualquer lugar do mundo podem 
participar. A 8ª edição do BIG acontecerá em 
São Paulo, de 15 a 19 de julho, no Centro de 
Convenções Frei Caneca. O BIG Festival aceita jogos desenvolvidos 
para todas as plataformas, (computadores, tablets, smartphones, 
consoles e dispositivos de Realidade Virtual), publicados ou não 
(www.bigfestival.com.br).

Brasil Game Show inicia pré-venda de ingressos

@Até 27 de fevereiro, estará aberta a pré-venda de ingressos para a 13ª 
Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, com 

preços até 65% mais baixos. Neste período de pré-venda exclusiva para 
portadores do cartão de crédito Ourocard, a meia entrada individual, por 
exemplo, pode ser adquirida por R$59, e o Passaporte BGS, válido para os 
quatro dias abertos ao público, por R$ 177, respectivamente. A BGS será 
realizada entre 8 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo 
– SP, e ingressos adquiridos com Ourocard dão direito a acessar o evento 
uma hora antes da abertura para o público em geral (www.bgs.com.br).

Cia. Hering abre nova edição do programa de 
conexão com startups

@A Cia. Hering abre uma nova edição do programa de conexão com 
startups, desta vez convocando soluções ligadas às atividades 

jurídicas e de compliance que agreguem ao negócio da Cia. Hering. 
Em parceria com a Spin a Cia. Hering lança o desafio LawTech, como 
esta edição é chamada. O objetivo do programa é eliminar barreiras e 
promover a inovação, ganhos de eficiência, redução de custos e mini-
mização de burocracias nas áreas jurídica e de compliance. Para tanto, 
a Cia. Hering busca pequenas empresas com produtos e/ou serviços 
validados nestas categorias, cujas soluções devem estar prontas para 
uso nas especialidades Cível, Trabalhista e Tributário – exceto peticio-
namento nestas três temáticas –, Gestão Contratual, Compliance, Risk 
Assessment, Due Diligence, Gestão de Documentos e Jurimetria. As 
startups interessadas podem se inscrever por meio do link https://inova.
ciahering.com.br/challenge/ até o dia 29 de fevereiro.

ricardosouza@netjen.com.br

Estratégias para otimizar 
a gestão do negócio

1. Controle de fluxo de caixa
Não controlar corretamente o fluxo 

de caixa é um dos principais erros dos 
novos empreendedores. Metade das 
empresas fecham antes de completar o 
quarto ano no país. Esse é um número 
alto que indica a falta de qualificação 
necessária para se ter uma empresa, 
principalmente em relação ao dinheiro.

Entender como funciona o fluxo de 
caixa é essencial para poder manter 
e crescer um empreendimento. Para 
quem não sabe, esse termo quer dizer 
as entradas e saídas de dinheiro do 
caixa da empresa.

Manter mais entradas do que saídas 
de dinheiro na empresa parece sim-
ples, mas como isso não é fácil de se 
fazer, é preciso pensar em estratégias 
de corte de custos. Caso o fluxo não 
fique positivo por 4, 5 dias, é hora de 
começar a reduzir gastos supérfluos. 
Apenas quando o caixa começar a ficar 
no azul é que se pode pensar em novos 
investimentos.

Para entender isso de 
uma forma mais profis-
sional, o ideal é fazer 
um curso voltado para 
a gestão do negócio. 
Quanto mais qualificado 
o empresário for, meno-
res são as chances da 
empresa quebrar.

2. Monitoramento da 
inadimplência

Um dos problemas 
que ainda atinge o em-
preendedor brasileiro 
é o não pagamento de 
dívidas por parte dos 
clientes. São 63 milhões 
de pessoas em todo o 
país com o nome sujo na praça. Esse 
dado tem a ver com o contexto social 
e econômico do país, onde há um 
grande número de pessoas que estão 
desempregadas, em subempregos ou 
na informalidade.

Para evitar que a inadimplência 
aconteça na empresa, o gestor pre-
cisa pensar em boas estratégias. A 
primeira delas é diversificar os meios 
de recebimento. Alguns deles são: di-
nheiro, boleto bancário, transferência, 
pagamentos recorrentes e cartões de 
débito e crédito.

Se mesmo assim o empresário ainda 
sofrer com a inadimplência, é preciso 
saber trabalhar com ela. A primeira 
atitude é monitorar os clientes que 

devem. Depois de analisados os perfis 
por meio da base de dados do negócio, 
é hora de dialogar.

O empreendedor pode oferecer dife-
rentes maneiras da pessoa pagar essa 
dívida. Parcelamentos, novas formas de 
pagamento, oferecer um tempo para 
a pessoa poder se reerguer financei-
ramente são algumas delas. É preciso 

analisar cada caso de 
forma separada para 
saber o que fazer.

Caso a pessoa não 
pague, é hora de con-
tactar os serviços de 
proteção ao crédito 
para analisar os seus 
direitos.

Uma dica muito im-
portante é jamais cons-
tranger o cliente de-
vedor. Afinal, caso ele 
se sinta pressionado, 
assediado, ameaçado, 
ele poderá processar a 
empresa e ter sucesso 

nisso.

3. Acompanhamento dos lança-
mentos futuros

Hoje em dia, o pagamento em dinhei-
ro caiu bastante. As pessoas preferem 
utilizar outras formas de pagamento 
mais seguras e práticas. Isso facilita o 
controle de caixa e também os lança-
mentos futuros.

Por meio de aplicativos e da própria 
base de dados, o gestor consegue ana-
lisar quanto ele vai receber durante os 
próximos dias e até por todo mês. Isso 
tudo a depender do tipo de produto ou 
serviço que vende.

Esse acompanhamento é essencial, 
pois ele ajuda a antecipar problemas. 

Por exemplo: se o empresário perceber 
que o lucro vai ser menor que os custos 
durante o mês, ele tem tempo de cortar 
gastos e evitar isso.

4. Inovação nos processos e no 
atendimento

A tecnologia existe para facilitar a vida 
das pessoas. Em um empreendimento 
não é diferente. Investir em inovação é 
querer se manter no mercado. Quem 
quiser fugir disso, provavelmente não 
vai conseguir sustentar a empresa por 
muito tempo.

Por isso, é preciso investir em auto-
mação, uso de softwares e sistemas in-
tegrados em todas as áreas da empresa. 
Porém, existem algumas tecnologias 
que são as principais. O atendimento, 
por exemplo, para ser bem feito, tem 
que andar ao lado das tecnologias. E-
-mail, WhatsApp, chat online, central 
de ligações, SMS, tudo é válido. Existem 
programas de computador feitos para 
realizar um atendimento de qualidade. 
E um bom relacionamento com o clien-
te é sinônimo de vendas, de fidelização.

5. Melhoria contínua do planeja-
mento estratégico

Nenhuma empresa que deseja cres-
cer, desenvolver, ser maior, consegue 
isso sem organização. O negócio, para 
dar certo, precisa de planejamento 
estratégico de forma contínua. Con-
tar com profissionais ou empresas 
terceirizadas que façam esse serviço 
é uma boa ideia. Ainda mais quando o 
empreendedor não tem a qualificação 
necessária para traçar essas metas.

Essas são as principais dicas para 
quem quer empreender ou já é empre-
sário, mas precisa alavancar as vendas. 
Para entender mais sobre como otimi-
zar a gestão, esse texto detalha como 
uma plataforma de pagamentos pode 
ajudar no negócio!

Já estamos no segundo mês do ano e vários planos para quem deseja empreender ou alavancar a 
própria empresa começam a sair do papel, porém, para que isso dê certo é preciso pensar em metas e 
objetivos concretos. A gestão de negócio envolve diferentes áreas e todas elas são muito importantes.
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“Manter mais entradas 
do que saídas de 
dinheiro na empresa 
parece simples, mas 
como isso não é fácil 
de se fazer, é preciso 
pensar em estratégias 
de corte de custos. 
Caso o fluxo não fique 
positivo por 4, 5 dias, 
é hora de começar 
a reduzir gastos 
supérfluos. 

Microfranquias de soluções 
de gestão completas para 

pequenas e médias empresas
Segundo Richard Freitas, só-

cio-diretor da rede Drs. protect, 
a meta é abrir pelo menos 10 
unidades franqueadas em 2020, 
dobrando o tamanho atual da 
rede. O plano da marca aponta 
como áreas de interesse, cidades 
do Nordeste e do Sul do Brasil.

De acordo com o executivo, 
os franqueados da marca estão 
aptos a levar aos pequenos e 
médios empresários uma série 
de soluções que auxiliem no 
aprimoramento da gestão dos 
seus negócios em diversas 
frentes, como ferramentas de 
finanças, tecnologia, seguros e 
até benefícios. Tudo pode ser 
customizado de acordo com a 
necessidade da empresa.

“Oferecemos algumas boas 
opções de produtos e novida-
des para os nossos clientes que 
vão auxiliá-los, especialmente, 

na saúde financeira e adminis-
trativa de seus negócios e na 
proteção de seus patrimônios. 
Isso coloca os Drs. protect e 
os nossos franqueados em po-
sição de destaque no mercado 
e beneficia enormemente as 
PMEs que são nossas parcei-
ras”, finaliza o executivo (www.
doutoresprotect.com.br:).



Os males incuráveis da 
formação médica de 

baixa qualidade

Hoje a questão 
da qualidade de 
atendimento à 
saúde pauta muitas 
polêmicas

A precariedade da 
infraestrutura do 
sistema público é 

preocupante, mas se trata 
apenas de um vértice do 
problema. Outro grave é a 
mercantilização do ensino 
de Medicina. Assim, pu-
lulam faculdades criadas 
indiscriminadamente, só 
para enriquecer empresá-
rios sem civismo e qualquer 
compromisso com a saúde. 

Isso gera consequências 
cada vez mais graves, pois 
afeta a formação do médico 
e, é claro, prejudica o usu-
ário final: o paciente. Con-
trapondo os profissionais de 
saúde que realizam seu tra-
balho com excelência, estão 
aqueles que não possuem a 
capacitação necessária para 
a assistência a pessoas. 

A raiz disso está no univer-
so “acadêmico”. Faculdades 
de Medicina que cobram 
mensalidades caríssimas, 
entretanto, a maioria fun-
ciona sem hospital escola, 
com corpo docente de nível 
contestável e falhas gritan-
tes na grade pedagógica. Há 
de se ressaltar que, além 
de toda a estrutura física 
imprescindível, a faculdade 
de Medicina deve ter tradi-
ção para garantir formação 
efetiva também do ponto de 
vista ético. 

Não é apenas transmitin-
do conhecimentos teóricos 
e práticos que se consolida 
o bom médico, é necessário 
ensinar também a conduta 
humanista, na qual a relação 

médico-paciente é baseada 
na confiança e respeito, e 
não somente um atendi-
mento frio e científico. 

Medicina não é apenas 
estudar a ação de substân-
cias no organismo, verificar 
o funcionamento de órgãos 
ou realizar cortes cirúrgicos 
com precisão, é muito mais. 
O médico deve amar a pro-
fissão e ter em mente que 
seu foco não são doenças e 
sim os doentes. 

Valorizar o ser humano 
é algo que os professores 
devem frisar na faculdade. 
Atender no hospital escola, 
por exemplo, ajuda o estu-
dante a ter essa percepção e 
algumas instituições privam 
seus alunos dessa experiên-
cia fundamental.

Enquanto a quantidade 
de profissionais for o centro 
da discussão, e não a quali-
dade da formação, teremos 
médicos que enxergam seu 
trabalho sob a mesma ótica, 
fazendo com que pacientes 
se tornem simples números 
de quartos ou carteirinhas 
de planos de saúde. A assis-
tência à população deve ser 
levada a sério, o especialista 
deve saber o peso da res-
ponsabilidade que tem nas 
mãos. 

Nesses tempos em que 
a mudança é palavra de 
ordem, o Governo deve 
atentar-se à saúde como 
um todo, considerando 
uma maior rigidez na auto-
rização para a abertura de 
escolas de Medicina. A saú-
de oferecida aos cidadãos 
deve ser motivo de maior 
preocupação de todos, 
inclusive das instâncias 
políticas, todas elas. 

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)
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D - Fornecedora de Tecnologia
A Pixeon foi considerada a melhor fornecedora de tecnologia para 
saúde da América Latina. O reconhecimento veio através do prêmio 
2020 Best in KLAS for PACS Latin America, realizado pela instituição 
norte-americana KLAS, que destaca as mais bem avaliadas empresas 
do segmento. A premiação foi baseada no desempenho do PACS, sis-
tema de comunicação e arquivamento de imagens da Pixeon, que a fez 
alcançar 91.0 pontos, a maior pontuação do subcontinente e superior 
também à pontuação da própria Pixeon em 2019. O KLAS entrevista 
anualmente mais de 30 mil empresas de saúde em todo o mundo para 
condecorar as que apresentam melhores notas. Mais informações: 
(www.pixeon.com).

E - Carro Elétrico
A Unidas acaba de anunciar a inclusão de carros elétricos - Kangoo 
Z.E. Maxi - em sua frota para terceirização de veículos. Com o 
lançamento, a companhia se torna a primeira do país a viabilizar a 
oferta de veículos sustentáveis no mercado nacional. A novidade, 
que já está disponível no portfólio da locadora, tem como objeti-
vo focar no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, aliado 
à expansão da companhia no setor de mobilidade urbana. Além 
da locação dos carros, a Unidas oferece ainda uma consultoria 
aos clientes para instalação de estações próprias de recarga dos 
veículos, operação e manutenção dos mesmos. Saiba mais em: 
(www.unidas.com.br). 

F - Cursos de Gelato
A multinacional italiana MEC3, especializada em produtos alimen-
tícios, oferece cerca de 20 cursos de gelato artesanal, confeitaria e 
decoração. As aulas ocorrem na Casa Optima, cozinha-escola dentro 
da sede da MEC3, em Cotia, e abrangem desde técnicas de preparo 
até dicas de empreendedorismo e orientações para montagem de 
vitrines. Além do ramo de gelateria, a empresa é fornecedora de 
ingredientes para confeitaria e cafeteria. Seu carro-chefe é a pasta 
“Quella”, de creme de cacau e avelã, utilizada por grandes nomes da 
confeitaria e gelateria. A agenda completa de cursos e eventos da 
Capa Optima pode ser acessada em (https://www.mec3.com/en/pt). 

A - Comunicação e Cidadania
O Projeto Redigir da ECA/USP iniciou o período de matrículas para o 
Curso de Comunicação e Cidadania com Ferramentas da Língua Portu-
guesa. As aulas apresentam conceitos de gramática e redação, além de 
debates sobre temas atuais, durante um semestre. O objetivo é tornar 
a comunicação dos alunos mais eficiente. Há turmas durante a semana 
e aos sábados. É voltado para jovens e adultos que tenham concluído o 
Ensino Fundamental e não tenham estudado em universidades públicas. 
A idade mínima para a inscrição é de 16 anos e o curso é gratuito. Para 
participar, comparecer ao CJE da ECA e preencher uma ficha de inscrição. 
Informações tel. (11) 3091-1499  e-mail (projetoredigir@gmail.com).

B - Tecnologia e Inovação
A 3ª edição do Startup Summit, maior evento de tecnologia promovido 
pelo Sebrae, em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia, 
está com as inscrições abertas. O evento, que reunirá ecossistemas de 
inovação de todo o país, acontece nos dias 20 e 21 de agosto, em Flo-
rianópolis. São esperados 5 mil participantes, entre CEOs, investidores 
(anjos, venture capital e aceleradoras) e empresários para conexão, 
oportunidade de negócios e debates sobre inovação e tecnologia. Se-
rão dois dias de conexão e troca de ideias, com realização de painéis, 
workshops, mentorias, feira de negócios para startups, além doze trilhas 
de conteúdo e um palco principal onde mais de 120 palestrantes se 
revezarão. Mais informações no site: (https://summit.sebrae.com.br/).

C - Contabilidade e Empreendedorismo 
A Omie anuncia as últimas vagas para inscrições no primeiro prêmio a 
unir contabilidade e empreendedorismo. Com o objetivo de reconhecer 
ações inovadoras por parte de estudantes de contabilidade, empresá-
rios contábeis e empreendedores, a scale-up criou o Prêmio Omie de 
Inovação Empreendedora, que distribuirá mais de R$ 50 mil para os 
vencedores das três categorias. O objetivo é recompensar ideias e ações 
inovadoras que tenham impacto real nos negócios. Estudantes poderão 
submeter TCCs, relatos técnicos e monografias; enquanto empresários 
contábeis devem inscrever cases demonstrando os resultados práticos 
da implementação de projetos inovadores em suas empresas. Saiba mais 
em: (www.omie.com.br). 

G - Gibi Sobre o Islam 
Para tornar mais eficiente sua missão de combater a islamofobia sem 
qualquer proselitismo, a Federação das Associações Muçulmanas do 
Brasil achou indispensável criar uma ação voltada às crianças e ado-
lescentes. Seguindo esta ideia, nasceu, em agosto de 2018, “Khalil’, o 
primeiro gibi nacional que fala sobre o Islam - e que acaba de chegar 
à sua quinta edição. Khalil é um pré-adolescente brasileiro que adora 
jogar futebol e se divertir com os amigos do bairro. Descendente de 
árabes, o menino é muçulmano e segue o que sua religião professa com 
bastante alegria. Para ler a última edição, basta acessar (http://www.
ebookfambras.org.br/khalil_005).  

H - Liderança Jovem 
O Fórum Nacional de Líderes acontece nos próximos dias 15 e 16, no 
Hotel Crystal, em Londrina. Organizado pela JCI Brasil, o evento objetiva 
inspirar e capacitar o público em geral, com cases, ferramentas e troca 
de experiências, de forma a despertar lideranças. Além de capacitar, 
o evento promove networking com líderes de todo o Brasil para criar 
parcerias, trocar experiências e adquirir novos conhecimentos sobre 
liderança e se inspirar a impactar positivamente diferentes comunidades. 
As vagas são limitadas e a inscrição pode ser realizada no Sympla pelo 
link (http://bit.ly/2020-FNL).

I - Empreendedorismo em Boston
O programa intensivo “Inovação e Empreendedorismo”, organizado pelo 
Centro Universitário Internacional Uninter, em Boston, chega à sua segun-
da edição em 2020. Serão sete dias de atividades para empreendedores 
e estudantes que aspiram aperfeiçoar o modo como fazem negócios. Os 
alunos brasileiros poderão contar com tradução simultânea e com uma 
equipe de suporte (também com brasileiros em sua composição) ao 
longo de toda a estadia. As palestras serão ministradas na Lasell Uni-
versity por professores de renome em inovação e empreendedorismo. 
As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link (www.uninterusa.
com). Vagas limitadas.

J - Agroecologia em Parelheiros
A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para o Ecoa Sampa, programa 
de qualificação profissional nas áreas de sustentabilidade, agroecologia, 
permacultura, jardinagem e cooperativismo. Inicialmente, o projeto 
atenderá a região de Parelheiros e posteriormente será levado para os 
outros cantos da cidade. Turmas de jardinagem; permacultura; manejo 
de áreas verdes; produção de alimentos em agroecologia e tecnologias 
sustentáveis. A carga horária de cada curso varia entre 27 e 72 horas, as 
primeiras turmas serão realizadas na escola de agroecologia localizada 
no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Os interessados podem se 
inscrever até 14 de fevereiro pelo telefone (11) 5921-3027.

A Selic está no menor nível desde o início da série histórica do 
Banco Central, em 1986.

Por unanimidade, o 
Comitê de Política 
Monetária (Copom) 

reduziu a taxa Selic para 
4,25% ao ano, com corte 
de 0,25 ponto percentual. 
A decisão era esperada 
pelos analistas financeiros, 
segundo a pesquisa Focus 
do BC.

O BC indicou que pretende 
interromper os cortes de 
juros. “O Copom entende 
que o atual estágio do ciclo 
econômico recomenda cau-
tela na condução da política 
monetária. Considerando os 
efeitos defasados do ciclo de 
afrouxamento iniciado em 
julho de 2019, o comitê vê 
como adequada a interrup-
ção do processo de flexibili-

O Brasil ativou no ano 
passado 24 milhões novos 
chips 4G, o que representa 
um crescimento de 18% 
em relação a 2018. De 
acordo com o balanço de 
2019 da Telebrasil, foram 
ativados 46 novos celula-
res 4G por minuto ao longo 
do ano passado. Ao todo, 
154 milhões de chips 4G 
estão em operação no País. 
O avanço também se deu 
na cobertura. Ao todo já 
são 4.777 municípios com 
redes de quarta geração, 
onde moram 97% da po-
pulação. 

Em 2019, 348 novos mu-
nicípios brasileiros foram 
conectados com a infra-

estrutura 4G, quase um 
novo município por dia. 
Essa cobertura está bem 
acima do esperado, que era 
alcançar 1.079 municípios, 
em dezembro de 2017. A 
obrigação foi cumprida um 
ano antes. No total, o Brasil 
conta com 197 milhões de 
acessos à internet pela rede 
móvel, em 3G e 4G. Con-
siderados os acessos fixos 
e móveis, o Brasil fechou 
2019 com um total de 229 
milhões de acessos no País. 
Destes, 33 milhões são em 
banda larga fixa.

A cobertura das redes 
e o mapa de antenas por 
município podem ser en-
contrados na página Fique 

Antenado!, que reúne con-
teúdos e dicas sobre a insta-
lação de antenas de celular 
e internet móvel, incluindo 
estudos, entrevistas, ví-
deos, cartilha, gráficos, 
legislação e os rankings das 
Cidades Amigas da Internet 
e de Serviços de Cidades 
Inteligentes. 

A página (http://bit.ly/
FiqueAntenado) objetiva 
esclarecer a população, 
prefeituras e vereadores e 
de colaborar com o proces-
so de atualização das leis 
municipais de instalação 
de antenas (AI/Telebrasil).

Crédito de 
ICMS em caso 
de mercadoria 
devolvida 

O Estado de São Paulo 
editou decreto que altera 
o Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - RICMS.

O decreto acrescentou a 
permissão para que o es-
tabelecimento que receber 
mercadoria em devolução, 
independentemente da ra-
zão pela qual a mercadoria foi 
devolvida, receberá crédito 
do valor do imposto anterior-
mente debitado por ocasião 
de sua saída. O direito ao 
crédito também independe 
da devolução ter sido feita 
por pessoa física ou jurídica, 
contribuinte ou não do ICMS. 

A alteração atendeu so-
licitação de diversos se-
tores, pois, até então, nas 
operações de devolução 
efetuadas por consumidor 
final não contribuinte do 
ICMS, apenas era permitido 
o crédito quando se tratas-
se de troca ou garantia. A 
medida decorre do compro-
misso efetivo do Governo 
do Estado em promover 
iniciativas concretas de 
aperfeiçoamento da legisla-
ção tributária, contribuindo 
para melhoria do ambiente 
de negócios (AC/SFP).

Os pedidos de falência estão recuan-
do 2,7% no acumulado em 12 meses, 
segundo dados com abrangência na-
cional da Boa Vista. Mantida a base de 
comparação, as falências decretadas 
registraram queda de 13,4%, assim 
como os pedidos de recuperação judicial 
(8,2%) e recuperações judiciais deferi-
das (6,4%). Na comparação mensal, os 
pedidos de falência recuaram 29,6% em 

relação a dezembro, assim como os pe-
didos de recuperação judicial (-22,5%) 
e as recuperações judiciais deferidas 
(28,6%). No sentido contrário, as fa-
lências decretadas registraram alta de 
14%. Ainda se observa a continuidade 
da tendência de queda nos pedidos de 
falência e recuperação judicial. 

Esse movimento está atrelado à me-
lhora nas condições econômicas desde 

2017, que permitiu às empresas apre-
sentarem sinais mais sólidos nos indica-
dores de solvência. De maneira geral, o 
desempenho da situação financeira das 
empresas somado à expectativa de uma 
leve melhora da atividade econômica 
neste começo de ano apontam para 
a continuidade dessa tendência nos 
indicadores para os próximos meses 
(AI/Boavista).
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Copom reduziu juros para 4,25% 
ao ano, o menor nível da história

Pela quinta vez seguida, o Banco Central (BC) diminuiu os juros básicos da economia

que a taxa chegasse a 6,5% 
ao ano em março de 2018, só 
voltando a ser reduzida em 
julho de 2019.

Para 2020, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
estabeleceu meta de inflação 
de 4%, com margem de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual. O IPCA, portanto, não 
poderá superar 5,5% neste 
ano nem ficar abaixo de 2,5%. 
A meta para 2021 foi fixada em 
3,75%, também com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. A redução da taxa 
Selic estimula a economia 
porque juros menores bara-
teiam o crédito e incentivam 
a produção e o consumo em 
um cenário de baixa atividade 
econômica (ABr).

zação monetária”, ressaltou 
o texto. 

Com a decisão, a Selic está 
no menor nível desde o início 
da série histórica do BC, em 
1986. De outubro de 2012 
a abril de 2013, a taxa foi 

mantida em 7,25% ao ano 
e passou a ser reajustada 
gradualmente até alcançar 
14,25% ao ano em julho de 
2015. Em outubro de 2016, o 
Copom voltou a reduzir os ju-
ros básicos da economia até 

Brasil ativou 
24 milhões de 
novos celulares 

4G em 2019 Em 2019, 
348 novos 

municípios foram 
conectados com a 

infraestrutura 4G, quase um 
novo município por dia.

Pedidos de falência caem 2,7% no acumulado em 12 meses
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Dados da ONU 
apontam que a 
utilização global de 
materiais triplicou nos 
últimos 50 anos

E se nada for feito, esses 
números podem dobrar 
até 2050. Os impac-

tos ambientais são óbvios e 
amplamente reverberados, 
mas muitas companhias não 
parecem se atentar para outra 
consequência do atual modelo 
de consumo, que consiste em 
extrair, produzir e descartar: 
as perdas financeiras que a 
economia linear causa dia-
riamente. 

De acordo com um estudo 
recente da Accenture, empre-
sa multinacional de consulto-
ria de gestão, tecnologia da 
informação e outsourcing, a 
transição para uma economia 
circular poderia gerar até 4,5 
trilhões de dólares para a eco-
nomia mundial nos próximos 
10 anos. 

E, além de um alto potencial 
para gerar novas oportuni-
dades de negócio, as organi-
zações também se reenqua-
drariam dentro de um novo 
aspecto de impacto ambiental 
e social. Neste novo modelo, 
o foco está em gerar cada vez 
menos resíduos, implantando 
soluções de reaproveitamento 
do que antes era considerado 
lixo ou descartável. 

Ou seja, na economia cir-
cular todos os elementos da 
cadeia produtiva são reutili-
zados, seja voltando à mesma 
linha de produção, seja na 
fabricação de novos produtos, 
tornando-se nutriente para 
um novo ciclo. A consequên-

cia financeira passa a ser ime-
diata, com menor consumo 
de matéria-prima, redução 
nos gastos com descarte de 
efluentes e resíduos sólidos 
e até mesmo uma nova fonte 
de renda a partir da venda 
desses insumos.

Há ainda, dependendo do 
caso, como adotar soluções 
de reuso de água e transfor-
mação de efluentes tratados 
em energia elétrica. 

Porém, pelo que se vê até o 
momento, ainda temos uma 
longa caminhada pela frente. 
Prova disso são os números 
que foram apresentados no 
início de 2019, durante o Fó-
rum Econômico Mundial em 
Davos, de um relatório sobre 
economia circular da Circle 
Economy (grupo apoiado 
pela ONU). 

Eles indicavam que ape-
nas 9% da economia global 
é circular. Ou seja, menos 
de 10% das 92,8 bilhões de 
toneladas dos materiais usa-
dos em processos produtivos 
são reutilizadas. Adotar a 
economia circular exige das 
organizações um redesenho 
no modelo de negócio atu-
al, e é importante que esse 
processo se inicie o quanto 
antes. 

Caso resistam por muito 
mais tempo pela adoção da 
economia circular e insistam 
no modelo linear em vigência 
atualmente, além de coloca-
rem em risco a própria so-
brevivência, as organizações 
também estarão pondo em 
risco o futuro das próximas 
gerações. 

(*) - É CEO da Allonda Ambiental, 
empresa de engenharia com foco em 

soluções ambientais sustentáveis.

Economia circular 
é urgente 

Leo Cesar Melo (*) 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HÉRCULES REIS MACHADO, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro, nascido em Irecê, BA (Registrado em Presidente Dutra, BA), no dia 24/02/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alves Machado 
e de Eliete Reis Machado. A pretendente: JULIANA MOURA SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão engenheira, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 19/08/1996, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Santino dos Santos 
e de Rita Moura da Silva.

O pretendente: CAIO MAGNO SOUSA BURITY, estado civil solteiro, profissão instrutor 
de ensino, nascido João Pessoa, PB, no dia 04/01/1998, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Magno de Luna Burity e de Rossana Sousa 
de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA LOPES SERAFIM DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão fonoaudióloga, nascida em Campina Grande, PB, no dia 10/01/1996, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de João José de Lima e de Maria 
Goretti Lopes Ferreira.

O pretendente: GABRIEL FRESCHI ARAUJO, estado civil solteiro, profissão assistente 
operacional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 21/09/1987, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Martins de Araujo 
e de Rosangela Maria Freschi Araujo. A pretendente: DEISIANE DA SILVA BARBOSA, 
estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em Itabaiana, BA, no dia 11/04/1988, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Damião Valdevino 
Barbosa e de Jocilene Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE KENJI MATSUOKA, estado civil solteiro, profissão programador 
de software, nascido em São Bernardo do Campo, SP (2º Subdistrito), no dia 14/09/1993, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Matsuoka 
e de Eunice Miyuki Kossako Matsuoka. A pretendente: ALINE CARVALHO SANTOS, 
estado civil solteira, profissão engenheira, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 
06/05/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Julio Cesar 
dos Santos e de Surama Cristina de Carvalho e Lima.

O pretendente: GUILHERME DE SOUZA LOURENÇO, estado civil solteiro, profissão 
regulador de sinistro, nascido em Francisco Morato, SP (Registrado no RCPN do 40º 
subdistrito Brasilândia, São Paulo, SP), no dia 18/09/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Luiz de Jesus Lourenço e de Rita de Cassia 
de Souza Oliveira. A pretendente: CAREN PACHECO PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão reguladora, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 10/11/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Pereira e de Luiza 
Pacheco Pereira.

O pretendente: HUMBERTO LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/04/1976, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Jose da Silva e de Maria Herminia da Silva. A pretendente: 
ONELIA FIRMINO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Piancó, SP, no dia 04/05/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo Firmino da Silva e de Helena Leite da Silva.

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA PRADO, estado civil solteiro, profissão 
publicitário, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 31/12/1993, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Ramos do Prado e de Inêz 
Celina de Oliveira do Prado. A pretendente: ALINE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão atriz, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 07/06/1998, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Odair de Oliveira e de 
Luciana Albuquerque de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO SILVA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 22/10/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Gonçalves de Araújo e de Marcia Regina 
Timoteo da Silva. A pretendente: CRISTIANE OLIVEIRA RODRIGUES BONON, estado 
civil viúva, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 22/07/1982, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Nunes Rodrigues 
e de Selma Gomes de Paula Oliveira Rodrigues.

O pretendente: ALAN SANTOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Varzeá da Roça, BA, no dia 05/06/1993, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Pereira dos Santos e de Rosita de Jesus Santos. 
A pretendente: CARLEARA OLIVEIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em Várzea da Roça, BA, no dia 04/08/1989, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cardoso de Araujo e de Alaiza de Araujo.

O pretendente: CAIO HENRIQUE FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de cartório, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 24/02/1991, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Regina Celia Figueiredo. A pretendente: 
REGINA ISIS FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão escrevente, nascida 
em Ibiara, PB, no dia 18/02/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Edineuton Emidio de Sousa e de Josefa Ferreira de Sousa.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDRE DE SOUZA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luis Carlos da Silva e de Lindalva Francisca de Souza. 
A pretendente: JAÍNE DAIANE SOARES, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pariquera-Açu, SP, data-nascimento: 09/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jael Soares e de Viviane Barboza da Silva.
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Novas destinações 
para dinheiro 
arrecadado com 
loterias

Parte do dinheiro arrecada-
do com as loterias poderá ter 
novas destinações. Estão em 
análise no Senado projetos 
que ampliam os repasses já 
feitos pela Caixa para áreas 
como a social, a segurança 
pública e a prevenção de 
catástrofes ambientais, por 
exemplo. As dez modalidades 
lotéricas operadas pela Caixa 
arrecadaram R$ 16,71 bil-
hões em 2019. 

Pela Lei 13.756, de 2018, o 
dinheiro é fatiado da seguin-
te maneira: 17,32% para a 
seguridade social; 2,92% 
para o Fundo Nacional da 
Cultura; 1% para o Fun-
do Penitenciário Nacional; 
9,26% para o Fundo Nacional 
de Segurança Pública; 4,33% 
para a área do desporto; 
1,73% para o COB; 0,96% 
para o Comitê Paralímpico 
Brasileiro; 19,13% para a 
cobertura de despesas com 
a exploração de apostas e 
43,35% para o pagamento de 
prêmios e o recolhimento do 
imposto de renda incidente 
sobre a premiação.

Autor do projeto, o senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR) 
considera importante am-
pliar a abrangência dos in-
vestimentos feitos com esse 
dinheiro. A proposta apre-
sentada por ele prevê 1% da 
arrecadação das apostas para 
o Fundo Nacional para Cala-
midades Públicas, Proteção 
e Defesa Civil (Funcap). 
“Em todos os anos, têm sido 
registradas tragédias ambi-
entais no país, ao passo que 
os recursos para a prevenção 
dos sinistros são escassos”, 
disse o senador.

Outro projeto em avaliação 
no Senado, de autoria do 
ex-deputado João Colaço 
(PE), prevê a destinação de 
1% da arrecadação das loteri-
as para o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), a ser 
repartido igualmente entre 
todas as instituições estad-
uais ou distritais de ensino 
superior públicas, para apoio 
a programas, projetos e ativ-
idades de ciência, tecnologia 
e inovação (Ag.Senado).

Os dados são da pesquisa 
realizada pela Confe-
deração Nacional do 

Comércio (CNC). Houve alta, 
porém, na comparação com 
janeiro do ano passado, quando 
o indicador alcançou 60,1%.

Também foram registradas 
quedas em relação ao total de 
famílias com dívidas ou contas 
em atraso (de 24,5% para 
23,8%) – pelo terceiro mês 
consecutivo – e no percentual 
de famílias que declararam não 
ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso e 
que, portanto, permaneceriam 
inadimplentes (de 10% para 
9,6%). Os dois indicadores, 
contudo, apresentaram alta em 
relação a janeiro do 2019.

De acordo com o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, 
apesar de o endividamento 
permanecer em um patamar 
elevado, a queda nos indicado-

As dívidas têm sido compatíveis com a renda das famílias.

CNC: cai o número de endividados 
no primeiro mês de 2020

O percentual de famílias com dívidas diminuiu, em janeiro de 2020, para 65,3%, após ter alcançado o 
maior patamar da série histórica (65,6%) em dezembro
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o comparação mensal: de 29,7% 
para 29,4%. O percentual é o 
menor aferido desde maio de 
2019. A economista da CNC Izis 
Ferreira destaca que havia uma 
demanda represada por bens 
que são mais dependentes do 
crédito, como móveis e eletro-
domésticos. 

“A proporção do comprome-
timento da renda com dívidas 
vem caindo desde novembro de 
2019 e reforça que o consumo 
está sendo retomado através 
do que se pode chamar de 
dívida responsável, com as 
famílias se organizando para 
pagar empréstimos e finan-
ciamentos”, explica. Entre 
as dívidas apontadas pelos 
brasileiros como as principais 
em janeiro de 2020 estão, em 
ordem decrescente: cartão 
de crédito (79,8%), carnês 
(15,9%) e financiamento de 
carro (10,9%) - (Gecom/CNC).

res de atraso e inadimplência 
reforçou que as dívidas têm 
sido compatíveis com a renda 
das famílias. “As melhores con-
dições do crédito têm permitido 
a ampliação desse mercado ao 
consumidor, que vem tendo 
mais segurança para comprar 

por conta da melhora recente 
do mercado de trabalho, confir-
mada pelos últimos indicadores 
econômicos”, afirma.

A parcela média da renda 
comprometida com o paga-
mento de dívidas foi outro item 
que apresentou retração na 

O STF confirmou ontem 
(6) a ilegalidade da chamada 
desaposentação – a possibili-
dade de o aposentado pedir 
a revisão do benefício por ter 
voltado a trabalhar e a con-
tribuir para a Previdência. Na 
mesma decisão, a Corte enten-
deu que a reaposentação tam-
bém não está prevista em lei e 
não pode ser concedida pelo 
INSS. O STF decidiu também 
que quem obteve liminares 
judiciais antes do resultado 
do julgamento e recebeu um 
novo benefício não terá que 
devolver o dinheiro.

A novidade no caso foi o 
reconhecimento da impossi-
bilidade da reaposentação, 
medida na qual o cidadão 
contribuiria após se aposen-
tar e solicitaria uma nova 
aposentadoria, descartando 
o tempo de serviço e os sa-
lários que foram usados para 
calcular o primeiro benefício. 
Dessa forma, todo o período 
de trabalhado seria avaliado 
para recálculo da nova apo-
sentadoria. 

Em outubro de 2016, por 

Na mesma decisão, STF reconheceu 
a impossibilidade da reaposentação. 

Supremo confirma ilegalidade 
da desaposentação
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7 votos a 4, os ministros con-
sideraram a desaposentação 
inconstitucional por não estar 
prevista na legislação. No en-
tanto, entidades que atuam 
em defesa dos aposentados 
recorreram ao STF para que 
a Corte pudesse esclarecer o 
alcance da decisão e se o mesmo 
entendimento teria validade 
para a reaposentação.

No processo, a Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) argumentou 

que, para a desaposentação 
ser concedida, o segurado 
teria de devolver todos os 
valores recebidos durante a 
aposentadoria. A AGU enten-
de que a revisão sem a devo-
lução dos valores contraria a 
Constituição, que estabelece 
o “caráter contributivo da 
Previdência e a necessidade 
de preservação do equilíbrio 
entre suas receitas e despe-
sas” (ABr).

Os testes com lançamentos 
de foguete na base espacial da 
cidade de Alcântara, no Mara-
nhão, podem começar ainda este 
ano. De acordo com o ministro 
da Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, as operações oficiais, 
entretanto, só vão começar 
depois da aprovação do plano 
de negócios e de mudanças de 
infraestrutura no local.

“A partir desse ano podemos 
ter lançamentos de testes, de 
foguetes ainda pequenos, mais 
para treinamentos das equipes, 
e a partir do ano que vem já 
começa com a perspectiva de 
lançamentos com foguetes 
maiores e, quem sabe, com 
alguns fornecedores de lança-
mentos”, explicou Pontes.

De acordo com o ministro, este 
ano o trabalho estará centrado na 
elaboração do plano de negócios 
do centro de lançamento que, 
segundo ele, vai contemplar 
todas as conversas com as comu-
nidades locais, os quilombolas, a 

Plano de negócios envolve conversas com 
as comunidades, diz ministro.

Teste com lançamento de 
foguete pode começar neste ano

prefeitura de Alcântara, o estado 
do Maranhão e empresas que 
podem participar da construção 
e melhoria da infraestrutura do 
centro e do seu entorno.

Durante a cerimônia de cele-
bração dos 400 dias de governo, 
o presidente Jair Bolsonaro assi-
nou a promulgação do Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas entre 

os governos brasileiro e dos Es-
tados Unidos para a exploração 
da base espacial. O acordo en-
volve as atividades espaciais por 
companhias estadunidenses e as 
proteções contra o uso ou cópia 
não autorizados que esses agen-
tes terão no desenvolvimento de 
ações no local, como lançamento 
de foguetes e satélites (ABr).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

3043-4171

Economia Digital: 
estamos prontos para 
essa transformação? 

Acredita-se que, até o 
ano de 2022, mais de 
60% de toda riqueza 
produzida no mundo 
estará digitalizada

A chamada Economia 
Digital está tomando 
forma e mudando as 

noções convencionais sobre 
como as empresas são estru-
turadas, como interagem e 
como os consumidores ob-
têm serviços, informações e 
bens. Explicando em pou-
cas palavras, o termo Eco-
nomia Digital engloba todas 
as transações realizadas em 
infraestruturas digitais ou 
usando tecnologias digitais. 

É a atividade econômica 
resultante de trilhões de 
conexões diárias entre 
pessoas, empresas, dispo-
sitivos, dados e processos. 
Sua espinha dorsal é a hiper-
conectividade. Mas será que 
estamos prontos para essa 
transformação? Quais são os 
nossos desafios ao falarmos 
de Economia Digital? 

Considerando que cer-
ca de 50% da população 
mundial ainda não participa 
da transformação digital, 
pois nem mesmo acesso à 
internet possui, pode-se 
observar que há grandes de-
safios a serem ultrapassados 
quando se fala em desen-
volver a Economia Digital. 
Questões de privacidade e 
regulamentação ainda estão 
em fase embrionária e a 
quarta revolução industrial, 
caracterizada por uma gama 
de novas tecnologias que 
estão fundindo os planos 
físico, digital e biológico, 
mal começou. 

Se partirmos, por exem-
plo, para uma abordagem 
ambiental sobre o tema, não 
podemos deixar de destacar 
o aumento exponencial no 
consumo de energia provo-
cado pela digitalização da 
economia. Estima-se que a 
mineração de Bitcoins sozi-
nha, apenas uma das várias 
implementações da tecno-
logia de Blockchain, seja 
responsável pelo consumo 
de 0,3% de toda eletricidade 

produzida no mundo. E isto 
é só “a ponta do iceberg”. 

Não bastasse o fato de que 
a energia consumida pela 
infraestrutura que suporta 
a Economia Digital já repre-
sentar um gasto energético 
equivalente ao quarto maior 
país do mundo, a tendência 
de crescimento não parece 
arrefecer. Desta forma, em 
uma sociedade pautada por 
preocupações com mudan-
ças climáticas, o aumento 
da eficiência, a inovação e 
uso de fontes de energia 
renováveis são itens cada 
vez mais presentes nessa 
discussão. 

Portanto, a Economia Di-
gital - com seu crescimento 
exponencial na criação, 
armazenamento e manipu-
lação de dados em conjunto 
com infraestruturas com-
putacionais em hiperescala 
- exige que a comunidade 
empresarial revisite con-
ceitos. Se as corporações 
querem sobreviver na nova 
economia, devem compre-
ender que aqueles métodos 
que funcionaram por déca-
das precisam ser revistos, 
muitas vezes simplesmente 
descartados. 

A forma como lidamos 
com o volume monumen-
tal de dados gerados nos 
últimos anos é apenas um 
exemplo de como ainda 
estamos engatinhando nas 
estratégias em como lidar 
com os desafios advindos 
de uma Economia Digital. 
Mesmo com todo o avanço 
tecnológico, não somos ca-
pazes nem mesmo de garan-
tir a fidelidade e a qualidade 
dos dados gerados, quanto 
mais extrair todo seu real 
valor. 

É papel dos diversos seto-
res de Tecnologia da Infor-
mação apoiar ao mercado 
não só criando soluções 
inovadoras, mas também 
garantido sua execução e 
manutenção. Estamos, no-
vamente, colocando à prova 
a engenhosidade humana e 
é certo que ela superará nos-
sas próprias expectativas. 

(*) - É COO da Dedalus. 

Ricardo Bueno (*) 

www.netjen.com.br
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Apenas ministros 
titulares ‘podem 
utilizar’ avião da FAB

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontm (6) que apenas os 
ministros titulares do governo 
poderão utilizar as aeronaves 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB). “Suplente, ministro 
interino, não usa avião, a não 
ser que tenha uma coisa gra-
víssima para resolver e, assim 
mesmo, vai ter que chegar no 
meu conhecimento”, disse ao 
deixar o Palácio da Alvorada.

A decisão veio depois que 
o ex-secretário executivo da 
Casa Civil, Vicente Santini, 
usou um avião da FAB para ir 
de Davos, na Suíça, onde par-
ticipou do Fórum Econômico 
Mundial, para Nova Delhi, 
durante visita de Bolsonaro 
à Índia. Na ocasião, Santini 
substituía o ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, no 
cargo. Ao retornar ao Brasil, 
o presidente exonerou o se-
cretário.

De acordo com o presidente, 
entretanto, não haverá mu-
dança nas normas que tratam 
do uso das aeronaves oficiais. 
“Vale a conscientização”, disse 
ele, destacando que várias ve-
zes a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, e mesmo o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, já viajaram em com-
panhias aéreas comerciais 
para fora do país (ABr).

Plenário seguiu parecer do relator e rejeitou afastamento determinado por ministro do STF.

Assim, o parlamentar 
pode voltar a exercer 
seu mandato, pois 

perde validade a medida 
cautelar do Supremo que o 
afastou em dezembro do ano 
passado. Foram 233 votos a 
favor do parecer do relator, 
deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), que foi contrário 
ao afastamento. Outros 170 
deputados votaram por man-
ter o afastamento de Wilson 
Santiago. 

Para manter a decisão 
do ministro do STF, seriam 
necessários 257 votos a fa-
vor do afastamento (contra 
o parecer do relator). Em 
seu voto, Ramos destacou 
que foi julgado apenas o 
afastamento de Santiago e, 
em razão dos fatos apurados 
e da denúncia oferecida 
pelo Ministério Público, 
recomendou a abertura de 
processo contra Santiago 
no Conselho de Ética da 
Câmara.

O deputado Wilson San-
tiago é um dos investiga-
dos da operação Pés de 
Barro, da Polícia Federal, 
sobre superfaturamento 
em obras da adutora Capi-
vara, no interior da Paraíba, 

Câmara rejeitou o afastamento 
do deputado Wilson Santiago

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o afastamento do deputado Wilson Santiago (PTB-PB) 
determinado pelo ministro do STF Celso de Mello
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que envolveriam crimes 
de peculato, lavagem de 
dinheiro, fraude licitatória 
e formação de organização 
criminosa. Segundo a PF, 
as obras foram contrata-
das por R$ 24,8 milhões e 
teria havido distribuição de 
propinas no valor de R$ 1,2 
milhão. Na mesma opera-
ção, foi preso o prefeito de 
Uiraúna (PB), João Bosco 

Nonato Fernandes (PSDB). 
O advogado de defesa do 

deputado Wilson Santiago, 
Luis Henrique Machado, 
chamou de inconstitucio-
nal a decisão do ministro 
Celso de Mello, que afastou 
o parlamentar do mandato. 
Afirmou que Santiago está 
sendo objeto de um “defi-
nhamento midiático” diante 
do levantamento do sigilo 

das investigações antes do 
acesso da defesa. 

Em votação anterior, o 
Plenário confirmou, por 407 
votos a 5, decisão do presi-
dente da Casa, Rodrigo Maia, 
de que serão necessários 257 
votos a favor do afastamento 
de um deputado para manter 
esse tipo de medida cautelar 
determinada por ministro do 
STF (Ag.Câmara).

Um dos alvos da ação é o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. 

Desde as primeiras horas da 
manhã de ontem (6), policiais 
federais cumpriram dois man-
dados de prisão preventiva e 
41 mandados de busca e apre-
ensão para investigar indícios 
de irregularidades no extinto 
Ministério do Trabalho. Os 
mandados foram cumpridos 
em endereços residenciais e 
comerciais do DF, Goiás, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte e Rio Grande 
do Sul.

Um dos alvos da ação é o ex-
-ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira. Atual presidente da 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa). Ele esteve à frente 
do ministério entre maio de 
2016 e os últimos dias de 
dezembro de 2017, quando 
pediu demissão para reassumir 
o mandato como deputado 
federal pelo Rio Grande do 
Sul e também concorrer nas 
eleições de 2018, não tendo 
sido reeleito.

Em nota, a Polícia Federal 
(PF) disse que os investiga-

dos são suspeitos do desvio 
de mais de R$ 50 milhões do 
ministério, entre 2016 e 2018. 
O esquema se dava por meio 
de uma empresa de tecnolo-
gia da informação, contratada 
para desenvolver um software 
que deveria ser usado para 
detectar fraudes na concessão 
do seguro-desemprego. Os 
primeiros indícios de crime 
surgiram a partir de relatório da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU).

Além dos mandados de pri-
são preventiva e de busca e 
apreensão, a Justiça Federal 
determinou o bloqueio de cerca 
de R$ 76 milhões que, segundo 
a PF, estão investidos em contas 
bancárias pertencentes aos 
investigados. Os envolvidos 
responderão pelos crimes de 
peculato, organização crimino-
sa, fraude à licitação, falsifica-
ção de documento particular, 
corrupção ativa e passiva, com 
penas que, se somadas, podem 
chegar a mais de 40 anos de 
prisão (ABr).

Davi Alcolumbre: “Senado e Câmara vão instalar comissão que 
reunirá em um só texto as principais matérias sobre o assunto”.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse 
esperar que a criação da 
comissão mista para análise 
de propostas da reforma 
tributária deva ocorrer 
até a próxima semana. “O 
senador Roberto Rocha 
[PSDB-MA] e o deputado 
Aguinaldo [Ribeiro] se 
reuniram para tratar da 
constituição desta comis-
são e da indicação dos 
membros, o que faremos 
rapidamente para que essa 
comissão possa conciliar 
as propostas, inclusive, re-
cepcionando as demandas. 
No máximo na próxima 
semana, a comissão estará 
criada”, declarou.

A expectativa é que o Se-
nado e a Câmara instalem a 
comissão que terá a função 
de reunir em um só texto 
as principais matérias em 
tramitação sobre o assun-
to, incluídas as sugestões 
da equipe econômica do 
governo federal. Nesta 
semana, alguns senadores 
alegaram desconhecer as 
propostas do Executivo 
e enxergam dificuldades 
para que um texto de con-

Indígenas de diversas etnias na 
Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Uma comitiva indígena da 
comunidade Caiapó foi rece-
bida pelo presidente da Co-
missão de Direitos Humanos, 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
ontem (6). Eles vieram pedir 
apoio contra um projeto do 
Executivo que pretende regu-
lamentar a exploração de ati-
vidades econômicas em terras 
indígenas, como mineração, 
garimpo e agropecuária. O 
relações públicas do Instituto 
Kabu, Doto Takakire, criticou 
a medida anunciada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro . 

Doto entregou ao senador 
Paim um exemplar do livro 
‘A Mulher Kayapó e seu 
Trabalho’. E pediu apoio aos 
parlamentares também para 
o agendamento de uma reu-
nião junto ao presidente da 

Comissão mista da reforma tributária 
será criada na próxima semana
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senso avance tão rapidamen-
te no Congresso.

“Não há embaraço para 
criação da comissão, pelo 
contrário, a reunião no 
final do ano passado foi no 
sentido da conciliação. Eu 
sempre falei que o melhor 
caminho seria uma proposta 
de conciliação. Parte do 
texto do Senado e parte 
do texto da Câmara serão 
incorporados com as ma-
nifestações do governo”, 
ressaltou Davi.

Em relação ao pedido de 23 
governadores ao presidente 
Bolsonaro para reduzir im-

postos federais (PIS, Cofins 
e Cide) sobre os combus-
tíveis, Davi avaliou que, 
antes, é preciso conversar 
com os envolvidos. “A isen-
ção na refinaria não chega à 
vida das pessoas, mas como 
vai fazer com os estados e 
municípios? Porque isso 
é fonte de arrecadação 
importante. Acho que é 
renúncia de receita, então 
deve ter uma conciliação 
para falarmos sobre isso. É 
preciso embasamento téc-
nico, jurídico e político, por 
isso tem que conversar”, 
afirmou (Ag.Senado).

PF investiga ações do extinto 
Ministério do Trabalho

Gauchazh/reprodução

Índigenas preocupados com a mineração em suas terras
(Pros-RN) pediram respeito 
aos indígenas e criticaram o 
Congresso, afirmando que 
a Casa tem sido omissa à 
causa deles. Eles sugeriram 
que o presidente da Funai 
seja convidado para prestar 
esclarecimentos. Paim se 
comprometeu em interme-
diar o encontro com Marcelo 
Xavier e agendar a audiência 
pública solicitada. 

“Não há um lugar deste 
país que pode reclamar que 
não estive lá para debater 
diversas questões da demo-
cracia, como as trabalhistas, 
por exemplo. E nós, em nome 
da comissão, já formulamos o 
pedido dos indígenas. O pri-
meiro passo é esse e, depois, 
daremos os seguintes”, disse 
Paim (Ag.Senado). 
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Funai, Marcelo Xavier. “Temos 
dificuldades para sermos rece-
bidos, mas queremos saber o 
que a Funai tem contra os indí-
genas do Brasil. E o presidente 
Bolsonaro, em quem muitos de 

nós, indígenas, votamos, está 
querendo destruir a floresta 
onde a gente está”, comentou. 

Os senadores Fabiano Con-
tarato (Rede-ES), Leila Bar-
ros (PSB-DF) e Zenaide Maia 



Avanços tecnológicos

O uso de tecnologia na contabilidade agiliza processos, aumenta eficiência, 
reduz erros e melhora a precisão da informação.

kpmgbrasil/reprodução

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 07 de fevereiro de 20206

Carmo Barboni (*) 

A transformação digital está sendo discutida in-
tensamente nas empresas com a promessa de 
ampliar a competividade, alavancar negócios e 

melhorar a experiência dos clientes. Apesar disso, há 
muito ainda a ser feito para incluir as áreas de conta-
bilidade, que estão começando a ser envolvidas nesse 
processo de transformação. De acordo com a pesquisa 
“Automação de relatórios financeiros e contabilidade 
técnica” da KPMG UK, as áreas de contabilidade e 
relatórios financeiros ainda estão operando em um 
modelo antigo de tecnologia. 

Essa afirmação fica clara quando observamos que 
mais de 50% dos respondentes informaram que usam 
planilhas eletrônicas e de texto no processo de prepa-
ração das demonstrações financeiras e somente uma 
minoria possui um software ou ferramenta em Nuvem 
para essas atividades. O uso de tecnologia na conta-
bilidade agiliza processos, aumenta eficiência, reduz 
erros e melhora a precisão da informação, fornecendo 
aos tomadores de decisão melhor embasamento nas 
suas decisões estratégicas. 

Quando a abordagem é baseada em análise de dados, 
identifica atributos e riscos, fornece informações pre-
ditivas, realiza análises automatizadas, previne erros 
e otimiza o processo de geração de informação. Esses 
benefícios já estão começando a ser percebidos pelos 
profissionais da contabilidade, pois 90% dos entrevis-
tados considera importante o processo de automação 
nas atividades de elaboração de relatórios financeiros 
e nas funções técnicas contábeis. 

Outro dado bastante interessante da pesquisa re-
vela que uma grande parte dos profissionais planeja 

ContAbilidAde e relAtórios 
finAnCeiros estão operando 

em um modelo antigo de tecnologia

iniciar um processo automação nos próximos 2 anos. 
Além dos benefícios já citados, outro ganho relevante 
para os profissionais e as empresas nesse processo de 
transformação digital é a possibilidade de investirem o 
seu tempo em atividades que geram valor ao negócio 
e desempenharem um papel mais estratégico dentro 
da organização. 

Contudo, a entrada de novas tecnologias nas áreas 
contábil e de finanças, também impõe desafios. O 
primeiro diz respeito à disponibilidade de soluções 
efetivas. Além disso, existem desafios relacionados à 
obtenção de orçamento para investimentos em ferra-
mentas e conhecimento sobre como e, também o que 
mudar, dentro do processo de transformação digital 
das áreas de contabilidade e finanças. 

Outro desafio depende do profissional contábil se 
adaptar para acompanhar o ritmo de alterações das 
normas contábeis, da tecnologia, demandando inves-
timentos em recursos humanos no desenvolvimento 
de novas habilidades, já que a tecnologia vem trans-
formando o perfil desse especialista. 

Além dos desafios impostos, é importante que os 
profissionais de finanças tenham uma compreensão 
clara da estratégia de negócios e das expectativas de 
seus acionistas, bem como avaliem as oportunidades 
no contexto de suas atividades, considerando a auto-
mação de atividades repetitivas, uso de ferramentas 
analíticas, uso de tecnologias com alto potencial de 
processamento de dados, entre outros recursos. 

Cabe ao diretor financeiro e aos líderes da função 
financeira mapearem esses pontos, as tendências 
da transformação digital, determinarem um plano e 
impulsionarem o processo. Em muitos casos, isso já 

São grandes os desafios e oportunidades da contabilidade no processo de transformação digital.
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começou – e é provável que acelere, dada a evolução 
que os entrevistados esperam ver em suas funções. As 
tecnologias estão invadindo as áreas de contabilidade 
e finanças no Brasil em um caminho sem volta. 

A utilização de recursos como automação, análise 
de dados, inteligência artificial, robótica, computação 
cognitiva estão possibilitando uma redução significativa 
no tempo gasto em atividades manuais e rotineiras e 
potencializando o fator humano em atividades mais 
analíticas, fazendo com que os profissionais possam 
se antecipar às mudanças de cenário a partir de da-
dos preditivos somados à informação contábil, que é 
o principal instrumento dos tomadores de decisão. 

A transformação digital está submetendo os profissio-
nais de finanças e contabilidade a uma jornada desafia-
dora, uma vez que essa mudança extrapola iniciativas 
isoladas relacionadas exclusivamente a processos de 
negócios e implementação de novas tecnologias, mas, 
também, possui um forte viés na cultura e nas pessoas. 
As empresas que capitalizarem essa transformação e 
vencerem a batalha da transformação de dados em 
valor, assumirão posições relevantes e terão a opor-
tunidade de alavancarem novos negócios a partir do 
uso estratégico da informação contábil. 

(*) - É sócio-diretor da Prática de Consultoria Contábil da KPMG no Brasil.
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Inovação e Franchising devem 
seguir caminhando juntos 

Uma forma 
interessante de inovar 
pode vir da observação

Dados de uma pesquisa 
mostraram que do 
total de empresas 

franqueadoras, 91,8% intro-
duziram algum novo produto 
ou serviço entre 2014 e 2016 
na própria empresa, no mer-
cado nacional ou internacio-
nal, e que apenas 8,2% delas 
não o fizeram. Entre as que 
se mantiveram inovadoras, 
37,4% disseram ter realizado 
mudanças significativas em 
seus modelos de negócios 
no Brasil.

Inovar é inerente ao fran-
chising. Justamente por essa 
característica, o setor acaba 
ganhando destaque entre 
os diferentes segmentos 
da economia brasileira e a 
inovação acaba por se trans-
formar em uma estratégia 
para fortalecer as marcas 
e tornar as empresas mais 
eficientes. Prestar atenção às 
necessidades e anseios dos 
clientes podem ser chaves 
importantes para o start 
dentro da empresa. 

No caso das franqueado-
ras, são dois os públicos que 
precisam ser observados: um 
é o consumidor final, alvo de 
boa parte das companhias, 
e o outro é o potencial 
franqueado. Este último 
não pode ser esquecido por 
franqueadoras que desejam 
ampliar a presença da marca 
no mercado, crescer por todo 
o país e se consolidar em sua 
área de atuação.

Foi justamente ao observar 
o que meu público desejava, 
no caso, os potenciais fran-
queados, que consegui ino-
var com minha equipe e criar 
um posicionamento de mer-
cado diferente para a minha 
rede de franquias. Dentro 
desse novo conceito, per-
mitimos ao franqueado que 

ele customize a sua unidade. 
Pode parecer estranho, uma 
vez que uma das premissas 
do franchising é o padrão 
nos processo e na estética 
da unidade franqueada. 

Porém, vimos que é possí-
vel permitir que o franque-
ado dê um toque pessoal no 
negócio. Claro, os parâme-
tros para controle de quali-
dade, segurança e gestão do 
negócio estão mantidos e são 
imutáveis. Flexibilizamos 
escolhas como o tamanho da 
unidade franqueada, cores 
utilizadas para decoração 
dos ambientes, tipo de mo-
biliário, estilo de fachada, 
entre outros itens. Enten-
demos que usando o bom 
senso é possível negociar as 
adaptações pretendidas pelo 
nosso franqueado.

Outro aspecto que vem 
fazendo a diferença é a inclu-
são do nome do franqueado 
na fachada da unidade. Por 
meio de pesquisas, vimos 
que essa é uma maneira in-
teressante de tornar a marca 
mais próxima do público que 
desejamos atender.

É interessante notar como 
essas inovações trouxeram 
impacto para a nossa rede 
e como, por meio delas, pu-
demos nos aproximar mais 
de pessoas que queriam se 
juntar a uma marca forte, 
com processos de gestão 
bem formatados, mas que 
não queriam perder a iden-
tificação com o público que 
já haviam cativado. 

A experiência vem sen-
do excelente. No final das 
contas, em uma sociedade 
e em um mundo tão compe-
titivo quanto o que vivemos, 
inovar e ousar são passos 
importantes para seguir em 
crescimento.

 
(*) - É é cirurgião dentista, 

especialista em “Administração 
Empresarial Internacional” pela FGV 

e em Marketing. Também é sócio-
fundador e presidente da Ortoplan – 

Especialidades Odontológicas.

Faisal Ismail (*)

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.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

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.
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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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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Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311
 Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Aos 08/11/2019, às 17h da sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo (p.p. Emmanuel Pelege), e secretariados pelo Sr. Marcelo Luís Santilli. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem aumentar o capital social da Companhia, dos atuais R$ 194.906.023,00 para R$ 233.406.023,00, sendo 
este aumento no valor de R$ 38.500.000,00, por meio da emissão de 38.500.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de emissão de R$ 1,00 cada, fixado nos termos do § 1º inciso I, do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, subscritas e integralizadas conforme 
abaixo indicado, tudo conforme boletins de subscrição anexos a esta ata na forma dos Anexos I e II: (i) a acionista BNP Paribas Cardif S/A neste ato 
subscreve 38.495.121 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 38.495.121,00, ora integralizado em moeda corrente nacional; 
e (ii) a acionista Cardif Assurances Risques Divers S/A neste ato subscreve 4.879 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de 
R$ 4.879,00, ora integralizado em moeda corrente nacional. Em virtude da deliberação supra, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia é alterado 
e passa a ter nova redação. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. São Paulo, 08/11/2019. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (p.p. 
Emmanuel Pelege) - Presidente; Marcelo Luís Santilli - Secretário. JUCESP nº  64.473/20-0 em 31/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PRATIC LINE INDUSTRIAL EIRELI, torna público que requereu na Prefeitura Municipal
de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento,
a Renovação da Licença de Operação para fabricação de embalagens de material
plástico Localizada a Rua do Ferro nº 315 - Parque São Pedro - Município de
Itaquaquecetuba - SP - CEP 08586-200.

Stone YI Empreendimento  Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83 - NIRE 35.228.739.381

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada Em 30/12/2019
Data, Hora e Local: Realizada aos 30/12/2019, às 11:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 360, 4º andar, conjunto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. 
Convocação: Dispensada. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social. Mesa: Presiden-
te: Sr. Abrão Muszkat; Secretario Sr. David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimi-
dade: Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da 
empresa em R$ 5.743.819,56, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 31.113.777,04. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata para os efeitos legais, aprovada e assinada por todos os sócios 
e presentes. SP, 30/12/2019. P. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, David Leon 
Rubinsohn; P. Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. Carlos Eduardo Toledo Ferraz; José Edu-
ardo Toledo Ferraz; P. Cv Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Ricardo José da Silva 
Raoul; Valter Rabotzke Junior. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn- Secretário.

O Solar Orbiter, construído 
pela Airbus, está pronto para 
ser lançado do Cabo Canaveral, 
na Flórida, neste domingo (9). 
A missão, desenvolvida em par-
ceria com a Agência Espacial 
Europeia (ESA), revolucionará 
a percepção de como o Sol cria 
e controla a bolha gigante de 
plasma que envolve o Sistema 
Solar e influencia os planetas 
em seu interior. 

A sonda construída no Reino 
Unido realizará uma passagem 
próxima ao Sol a cada cinco 
meses; na sua passagem mais 

Solar Orbiter está pronto para sua missão próximo ao Sol
D
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Segundo o líder católico, 
a doutrina social da 
Igreja celebra os go-

vernos e bancos quando eles 
se adequam à sua finalidade, 
que é “buscar o bem comum, 
a paz e o desenvolvimento 
integral de todas as pessoas”.

“Mas essas instituições, 
tanto públicas quanto priva-
das, podem cair em estrutu-
ras de pecado, que incluem 
repetidos cortes de impostos 
para as pessoas mais ricas, 
frequentemente justificados 
em nome dos investimen-
tos e do desenvolvimento; 
paraísos fiscais para lucros 
privados e empresariais; e Francisco cobrou responsabilidade social de bancos e governos.

Reduzir impostos para 
ricos é ‘pecado’, diz Papa

O papa Francisco afirmou, em discurso na Pontifícia Academia de Ciências Sociais, que é “pecado” 
reduzir os impostos para os ricos
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SA a corrupção em parte de 
algumas das maiores compa-
nhias do mundo, não raro em 
sintonia com o establishment 
político”, disse.

O discurso do Papa foi 
dado a banqueiros, eco-
nomistas e ministros das 
Finanças que participavam 
de um congresso no Vaticano 
sobre as “novas formas de 
fraternidade solidária, de 
inclusão, de integração e de 
inovação”. “Um mundo rico 
e uma economia pujante 
podem e devem colocar fim 
na pobreza e gerar respostas 
criativas para incluir os últi-
mos”, acrescentou (ANSA).

próxima, o Solar Orbiter estará 
a apenas 42 milhões de km de 
distância, mais perto do que 
o planeta Mercúrio. Durante 
esses períodos, ele estará posi-
cionado por vários dias aproxi-
madamente na mesma região da 
superfície do Sol, à medida que 
o Sol gira em seu eixo. Isso per-
mitirá observações inéditas da 
atividade magnética acumulada 
na atmosfera que pode levar a 
poderosas queimas e erupções. 

O Solar Orbiter -- que possui 
10 instrumentos de sensoria-
mento in situ e remoto para tirar 

para estudar o Sol como nunca 
foi possível. Todos na Airbus 
estão empolgados conforme 
nos aproximamos do dia em 
que a espaçonave iniciará sua 
jornada rumo ao Sol”, relata Ian 
Walters, gerente de programa 
da Airbus para o Solar Orbiter 
(AI/Airbus). 

fotografias e medir o plasma do 
vento solar, espectros, campos, 
ondas e partículas energéticas 
muito próximas ao Sol -- usará 
manobras auxiliadas pela gra-
vidade de Vênus para percorrer 
sua órbita operacional elíptica 
e realizar outras manobras de 
sobrevoo para aumentar sua 
inclinação para observar o Sol 
em suas Regiões Polares pela 
primeira vez na história. 

O satélite será submetido 
a temperaturas superiores a 
500°C, que são suficientemente 
elevadas para derreter chumbo. 
Seu escudo térmico, com um 
revestimento chamado Solar-
Black, estará continuamente 
voltado para o Sol, protegen-
do os instrumentos sensíveis 
localizados atrás dele, alguns 
dos quais precisarão ainda de 
aquecedores para mantê-los 
aquecidos e na temperatura 
ideal de operação. 

“Após oito anos de projeto 
e fabricação, o Solar Orbiter 
está pronto para ser lançado e 

O Solar Orbiter, 
construído pela Airbus.
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