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News@TI

Criação de plataformas digitais

@A TOTVS anunciou uma nova aplicação do TOTVS 
Fluig: o No Code, que permite solucionar diversas 

necessidades do dia a dia das empresas, como a criação 
de sites, formulários, interfaces para controles de tarefas e 
automatização de processos das empresas, sem a necessida-
de de conhecimento em programação. Com uma interface 
simples, o TOTVS Fluig No Code possibilita que qualquer 
pessoa dentro de uma empresa possa criar diferentes 
soluções, a partir de uma única ferramenta, sem qualquer 
ajuda da área de TI, com um sistema desenvolvido para 
que o usuário apenas escolha e arraste os componentes 
que precisa para o seu projeto. Para testar gratuitamente o 
TOTVS Fluig No Code acesse: https://www.totvs.com/fluig/
nocode/.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Cidades Inteligentes
Terceira edição brasileira do maior evento sobre cidades 

inteligentes do mundo, o Smart City Expo Curitiba 2020 
acaba de confirmar mais dez especialistas que vêm a Curitiba 
nos dias 26 e 27 de março para apresentar e debater inova-
ções que melhoram a vida das pessoas. O passaporte para o 
congresso internacional, que terá dezenas de speakers de 
vários países está disponível em (www.smartcityexpocu-
ritiba.com). O evento também apresenta uma grande área 
para exposição de soluções inteligentes, cuja visitação é 
aberta ao público. Para essa edição são esperadas 10 mil 
pessoas.    Leia a coluna completa na página 3

A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) emitiu 
um comunicado que vai 
passar a fiscalizar com 
mais vigor a atuação de 
escritórios de advocacia 
estrangeiros no Brasil, 
por meio da Corregedoria 
Federal e com apoio da 
Coordenação Nacional de 
Fiscalização da Advocacia 
do respectivo Conselho 
Federal

Para que esses profissionais 
possam atender seus clien-

tes, é preciso antes solicitar 
uma autorização da OAB. 

“Mesmo assim, somente no 
que se refere a consultoria no 
direito estrangeiro correspon-
dente ao país ou estado de 
origem do profissional, sendo 
vedada, inclusive, a atuação 
em concurso ou sociedade 
nacionais”, conforme explica 
o advogado especialista em 
direito internacional, Wallisson 
Cabral de Oliveira. Esta atuação 
da OAB Federal é necessária, 
porque segundo as normas bra-
sileiras a atuação de escritórios 
de advocacia estrangeiros no 
Brasil tem limites e depende 
de registro na Ordem.

Essa iniciativa visa combater 
a atuação ilegal destas empre-
sas estrangeiras, que captam 
clientes dentro do território 
brasileiro, sem respeitar a 
legislação. “Ocorre um verda-
deiro desrespeito. Além disso, 
trata-se de uma concorrência 

desleal”, afirma Wallisson, ao 
reforçar que a atuação de escri-
tórios e advogados estrangeiros 
dentro do Brasil, mesmo quan-
do permitido, somente poderá 
ocorrer na forma de consultoria 
em direito de seu país, nunca 
em matéria de lei do Brasil.

O oposto também pode sofre 
penalizações, prejuízo e ainda 
ter a imagem do escritório 
comprometida. Outro fato é em 
relação à propaganda destes 
escritórios em redes sociais. 
Dentro do território brasileiro 
ocorrem publicações claramen-
te mercantis, com finalidade de 
captar clientes e vender servi-
ços jurídicos, o que é proibido. 
Tais fatos, segundo o advogado, 
caracterizam uma concorrência 
desleal. “Faço votos que essa 
fiscalização seja feita com inte-
ligência e persistência. A OAB é 
soberana no território brasileiro 
e assim deve agir”, finaliza. 

Daniel Toledo, advogado da 
Toledo e Advogados Associados, 

O respeito 
à liturgia

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

As inovações tecnológicas estão promovendo grande impacto em di-
versos setores da economia brasileira e nas empresas que conseguiram se 
adaptar às novidades, transformaram as dificuldades em oportunidades. 
Fortes indícios apontam que investimentos na área de tecnologia devem 
continuar durante todo o ano. Prova disso, é uma pesquisa realizada pela 
empresa de serviços Deloitte, que mostra que os investimentos nessa 
área aparecem em primeiro lugar nas empresas.   

Tendências tecnológicas

A presidente do Painel Internacional de Educação em Contabilidade, 
Anne-Marie Vitale, escreveu um artigo e fez um Call to Action dirigido 
às organizações profissionais de contabilidade, aos contadores e a todos 
os profissionais. O Painel presidido por Vitale faz parte da estrutura da 
Federação Internacional de Contadores (Ifac). Publicado no site da Ifac, 
o artigo da contadora utiliza dados do Relatório Futuro dos Empregos de 
2018, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, e cita que, até 2022, 
75 milhões de empregos poderão ser substituídos por uma mudança na 
divisão do trabalho entre humanos e máquinas.   

Repensando o futuro contador

Atualmente, a internet 5G já está presente em alguns países da 
Europa e cidades dos EUA. No Brasil, segundo a previsão da Anatel, a 
tecnologia deve ir a leilão no 2º semestre de 2020, devido às alterações 
que acontecerão no processo de licitação das faixas de frequência, por 
exemplo, para que haja suporte à tecnologia. A expectativa é que o 
5G chegue ao público brasileiro no próximo ano. Para o leilão, ainda 
há dúvidas acerca da participação da operadora Oi, que abriu pedido 
de recuperação judicial em 2016.   

Tecnologia 5G

Freepik

Os riscos da atuação de escritórios 
de advocacia estrangeiros no Brasil

especialista em direito interna-
cional, consultor de negócios 
internacionais e palestrante, 
reforça que a atuação da OAB 
se faz totalmente necessária. 
“Há anos luto por esta causa. Da 
mesma forma que existe a fis-
calização dos brasileiros quando 
advogam no exterior”. Outro 
fato é em relação à propaganda 
destes escritórios em redes 
sociais. Dentro do território 
brasileiro ocorrem publicações 
claramente mercantis, com 
finalidade de captar clientes e 
vender serviços jurídicos, o que 
é proibido. Tais fatos, segundo 
o advogado, caracterizam uma 
concorrência desleal. 

“Faço votos que essa fiscaliza-

ção seja feita com inteligência e 
persistência. A OAB é soberana 
no território brasileiro”,diz ao 
reforçar que a atuação da OAB 
se faz totalmente necessária. 
“Há anos luto por esta causa. Da 
mesma forma que existe a fisca-
lização dos brasileiros quando 
advogam no exterior”.  Profissio-
nais estrangeiros não colaboram 
para o desenvolvimento da 
advocacia local ou regional. “Há 
advogados que se estabelecem 
em uma determinada cidade e 
passam a exercer a atividade 
sem qualquer envolvimento com 
a instituição regulamentadora 
regional, ou seja, não há como 
ser fiscalizado. Não há respon-
sabilidade civil, por danos e 
outras séries de obrigações que 
deveriam ser cumpridas”.

Quando o operador do direito, 
que é estrangeiro, decide atuar 
em solo brasileiro, sem licença, 
ou conhecimento exigido sobre 
a legislação, além de invadir a 
jurisdição sob a qual não pode 
atuar,  caso cometa um erro, 
dano, ou infração nem respon-
der por isso ele irá, simplesmen-
te por não estar fisicamente e 
juridicamente no Brasil. “Isto 
é um absurdo e a OAB passará 
a fiscalizar pontualmente com 
nossa colaboração, juntamen-
te com todos os membros do 
Conselho, passará a impedir 
que advogados estrangeiros 
protocolem processos em ter-
ritório Brasileiro, até mesmo de 
imigração”, finaliza.

Fontes: 
(www.toledoeassociados.com.br) 

e (www.wcoadvocacia.com.br).  
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https://www.totvs.com/blog/fluig-no-code/

A atuação de 
escritórios 
de advocacia 
estrangeiros no 
Brasil tem limite.

Situação eleitoral
Para votar nas Eleições Munici-

pais de 2020, os eleitores devem 
estar atentos ao prazo de 6 de maio, 
que é o último dia para regularizar 
a situação na Justiça Eleitoral. 
Esse prazo é importante para que 
a Justiça Eleitoral tenha um retrato 
fiel do eleitorado que participará do 
pleito. Diversos serviços podem ser 
solicitados nos cartórios eleitorais, 
sem a intermediação de terceiros. 
É possível verificar a regularidade 
do título em: (www.tse.jus.br).

SuA EMPRESA 
POSSuI 
MECANISMOS 
DE 
SEGuRANçA 
DIGITAL?

    Leia na página 6

11/02 – Dia da Internet Segura
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OpiniãO
A influência da 

Inteligência artificial 
no comércio B2B 

A tecnologia está 
presente no dia a dia 
das pessoas, ajudando 
a transformar 
processos longos e 
complexos em ações 
simples e rápidas

Essas facilidades trou-
xeram um novo con-
ceito: a sociedade 

5.0. Nela, as tecnologias 
são utilizadas para oferecer 
soluções para pessoas e 
criar melhorias para uma 
vida mais sustentável. Nesse 
cenário, as empresas têm 
buscado se adaptar e utilizar 
as inovações a favor de seus 
negócios, aproximando-se 
de seus clientes e produzin-
do novas experiências para 
fidelizá-los. 

Uma pesquisa, realizada 
em junho de 2019 pela con-
sultoria norte-americana 
Forrester, mostrou que 75% 
dos compradores preferem 
realizar compras online. Ou 
seja, os consumidores estão 
em busca de mais pratici-
dade, conforto e agilidade 
na hora de adquirir um 
produto. Ao mesmo tem-
po, o estudo revelou que 
apenas 25% das empresas 
promovem vendas online 
de forma ativa. 

A partir desse dado, per-
cebemos que as organiza-
ções ainda têm um longo 
caminho a ser percorrido 
rumo ao universo digital 
para conseguir, de fato, 
integrar seus processos. 
A mudança na maneira 
como clientes consomem 
e, consequentemente, a 
necessidade das corpora-
ções marcarem presença 
no ambiente digital, tem 
influência direta na forma 
como se dão as relações 
de compra e venda entre 
corporações. 

As novas demandas fazem 
com que as companhias 
busquem, principalmente 
com o apoio da inteligên-
cia artificial, alternativas 
de se conectar com seus 
compradores para garantir 
o fechamento do negócio. 

Essa afirmação ganha 
ainda mais força quando ob-

servamos a previsão deste 
ano da consultoria Gartner, 
que mostrou que em 2020, 
30% das empresas farão uso 
da inteligência artificial em, 
pelo menos, uma etapa do 
processo de compras. 

Essa tendência deve gerar 
grande quantidade de dados 
e, para analisá-los, as em-
presas vão precisar de meios 
rápidos e efetivos, que as 
conduzam para estratégias 
assertivas direcionadas 
a cada cliente. Uma das 
ferramentas que chegam 
para ajudar nessa análise, 
trazendo previsões do mer-
cado, é a Internet das Coisas 
(IoT). O IoT apresenta, a 
partir da análise preditiva, 
uma visão geral do negócio 
e mostra com precisão quais 
os próximos passos para a 
empresa. 

Um exemplo de uso da 
análise preditiva é a apli-
cação de uma função ma-
temática que vai analisar 
os dados já existentes e 
mostrar quais são os pos-
síveis problemas futuros, 
auxiliando na tomada de 
decisão e economizando 
tempo. Outra aplicação é a 
análise de dados para criar 
modelos de atendimento 
personalizados ou para 
garantir a criação de uma 
campanha assertiva para 
atrair novos consumidores. 

O comércio B2B tem se 
adaptado cada vez mais às 
novas tecnologias e está 
buscando maneiras de se 
aproximar do seu cliente 
dentro do ambiente digital. 
Utilizar um marketplace 
que ofereça vantagens ao 
comprador, como garantia 
de verificação dos forne-
cedores, promovendo mais 
segurança, credibilidade 
nas transações e alavan-
cando vendas, ao mesmo 
tempo em que proporciona 
o melhor da IA ao vendedor, 
é um dos caminhos que as 
corporações devem seguir. 

Essas inovações garantem 
mais visibilidade às empre-
sas na nova sociedade de 
consumo. 

(*) - É Diretor de Produtos do 
Mercado Eletrônico.

Fabrizio Tassitano (*)

Dados digitais sobre 
finanças podem ser 

solução para microcrédito

Com juros baixos e condições de 
empréstimo flexíveis, o micro-
crédito produtivo foi criado para 

auxiliar no crescimento de empreende-
dores de baixa renda e reduzir a pobreza 
no país. Porém, apenas 1,3% dessa 
população acessa qualquer modalidade 
de crédito formal. É o que mostra pes-
quisa realizada pelo Empreender 360, 
programa da Aliança Empreendedora 
e do Bank of America.

"Nosso objetivo, com essa pesquisa, é 
oferecer informações qualificadas sobre 
o ecossistema de apoio ao empreen-
dedor para empresas e organizações 
que lidam com inclusão financeira. O 
que descobrimos foi que existe de-
manda por microcrédito e instituições 
interessadas em oferecê-lo, mas falta 
comunicação efetiva entre os dois lados, 
além de custos altos que complicam a 
operação da concessão", diz a diretora-
-executiva e co-fundadora da Aliança 
Empreendedora, Lina Useche.

Uma das soluções apontadas pelo 
estudo é a mudar a forma de realizar 
avaliações de risco, utilizando-se de 
dados digitais. Os empreendedores 
de baixa renda raramente têm um 
histórico bancário formal, tanto do seu 
negócio quanto pessoal, e as garantias 
tradicionais exigidas para empréstimos. 
Nesse sentido, a coleta de dados pelo 
Cadastro Positivo, por contas digitais 
e pelo histórico de pagamentos online, 
por exemplo, promove uma avaliação 
mais justa e adequada à realidade da 
população.

Um exemplo é a startup Firgun, que 
fornece crédito a microempreendedo-
res a partir de empréstimos coletivos. 
Para fazer a avaliação de risco, utiliza 
um questionário de saúde financeira e 
aceita formas alternativas de compro-
vação do fluxo de caixa, como o extrato 
da maquininha ou fotos de cadernos 
de anotação.

Outras soluções
A pesquisa também demonstrou que 

muitos empreendedores desconhecem 
a existência de microcrédito e não têm 
confiança em instituições financeiras 
tradicionais. "As organizações finan-
ceiras precisam se aproximar da rea-
lidade dos empreendedores e investir 
em novos canais de comunicação. O 

microcrédito deve ser encarado como 
algo que melhora a qualidade de vida, 
e não apenas como um 'pequeno cré-
dito'", diz Lina.

Outra medida a ser 
tomada é garantir o uso 
correto do crédito por 
meio de programas de 
educação financeira e de 
gestão, impactando posi-
tivamente o crescimento 
do empreendimento e a 
renda do empreendedor. 
Isso diminui os riscos de 
inadimplência e aumenta 
as chances de crescimen-
to do negócio.

"Em ambos os casos, 
percebemos que a figura 
do agente de crédito em 
campo, estabelecendo 
contato direto com o em-
preendedor, traz resul-
tado positivo. É alguém 
que provê segurança, 
orientações e acompa-
nhamento", defende.

Sobre a pesquisa
Com base na meto-

dologia de dinâmica de sistemas, foi 
feito um mapeamento de quais inte-
rações promoveriam a simplificação 
da oferta e demanda de microcrédito 
em um sistema modelo. A partir da 
análise dos ciclos dessas interações, 
foi possível aferir quais ações seriam 

mais efetivas para gerar mudanças 
positivas na concessão de crédito a 
empreendedores de baixa renda.

"Esse tipo de estudo 
avalia todos os atores 
envolvidos no sistema, 
suas ações e como es-
tão interligadas, para 
então identificar o que 
chamamos de pontos de 
alavancagem. São locais 
em que uma mudança 
pequena e precisa pode 
promover grandes trans-
formações", diz o diretor 
do Instituto Tecnologia 
& Equidade, Márcio Vas-
concelos.

Os diagramas foram 
produzidos no segundo 
semestre de 2019 e re-
visados no 2º Encontro 
Multissetorial de Aces-
so a Crédito para Em-
preendedores de Baixa 
Renda, que aconteceu 
em outubro de 2019, em 
São Paulo. Estiveram 
presentes cerca de 40 
pessoas, entre as quais 

representantes, CEOs, fundadores 
e coordenadores de instituições fi-
nanceiras, fintechs, órgãos públicos 
e organizações sociais.

A pesquisa completa está disponível 
na plataforma empreender360.org.br.

Pesquisa mostra que o uso de informações de pagamentos online e do Cadastro Positivo facilita a 
avaliação de risco de microempreendedores
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News@TI
Nova versão de aplicativo para professores 
da rede estadual de ensino

@A Prodesp, empresa de Tecnologia do Estado de 
São Paulo, desenvolveu a nova versão do aplicativo 

“Diário de Classe Digital”, da Secretaria Estadual da Edu-
cação, que permite aos professores da rede estadual de 
ensino, através da tecnologia, registrar a movimentação 
dos alunos. A novidade facilita a rotina em sala de aula 
e possibilita, por meio do celular, que os educadores 
consigam fazer o lançamento e consulta de frequência, 
visualização de turmas, registro de aulas, avaliações e 
fechamentos. O app permite ainda que o uso seja feito 
de forma off-line e ao ser conectado ao wi-fi os dados 
poderão ser sincronizados aos da sede da escola.

Logística e mobilidade 

@A Cobli vem transformando o monitoramento de veículos 
em uma jornada completa para companhias que possuem 

frotas e trabalhos diretamente ligados à automatização e in-
formatização. A startup está digitalizando novas informações e 
deixando-as acessíveis para todos os que trabalham com times 
de campo. Isso permite com que as empresas criem processos 
e tomem decisões melhores. "As empresas atualmente não 
tem informações sobre parada média, paradas por dia, atrasos, 
visitas não realizadas, rotas ineficientes,  entre outros. Elas não 
conseguem gerenciar o que não conseguem ver. Estamos resol-
vendo isso para eles”, explica Rodrigo Mourad, COO da Cobli.

São Paulo, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Nosso objetivo, 
com essa pesquisa, 
é oferecer 
informações 
qualificadas sobre 
o ecossistema 
de apoio ao 
empreendedor 
para empresas e 
organizações que 
lidam com inclusão 
financeira. O que 
descobrimos foi 
que existe demanda 
por microcrédito 
e instituições 
interessadas em 
oferecê-lo, mas falta 
comunicação efetiva 
entre os dois lados.

Metade dos brasileiros acredita que seu trabalho 
poderá ser automatizado nos próximos 10 anos
Metade dos brasileiros (51%) 

acredita que seu trabalho poderá 
ser automatizado nos próximos anos. 
O Brasil é o quarto país que mais 
enxerga essa possibilidade, ficando 
atrás apenas de Índia (71%), Arábia 
Saudita (56%) e China (55%). A mé-
dia global é de 35%. Os dados são da 
pesquisa “Global Views on Jobs and 
Automation”, realizada pela Ipsos 
para o Fórum Econômico Mundial. 

Hungria (14%), Alemanha (14%) 
e Holanda (16%) são os países que 
menos acreditam que a automação 
chegará ao seu trabalho.

“A automatização é uma realidade 
que não parece incomodar os bra-
sileiros; pelo contrário, a crescente 
exposição a novas tecnologias, fun-
cionalidades, facilidades no trabalho 
é vista com confiança. Assim, somos 
conduzidos a nos adaptar às novas 
formas de execução de tarefas. A 
pressão exercida pelas novas gera-
ções que costumam adotar mudan-
ças tecnológicas com mais rapidez 
precipita nossa movimentação”, 

comenta Rafael Lindemeyer, Diretor 
de Negócios na Ipsos.

No Brasil, sete em cada dez entre-
vistados (68%) estão confiantes de 
que terão as habilidades necessárias 
para que seus trabalhos continuem a 
existir no futuro. O resultado global 
é bem parecido: 69%.

A Índia é o país que mais acredita 
que terá essas habilidades, com 84%. 
Em seguida estão: Holanda (83%) e 
Estados Unidos (82%). Na outra pon-
ta do ranking, Japão (23%), Coreia 
do Sul (33%) e Rússia (50%) são as 
que menos acreditam.

Globalmente, proprietários de em-
presas (47%), tomadores de decisão 
(45%) e trabalhadores com maior 
nível educacional (36%) são os que 
mais esperam que seus trabalhos 
sejam automatizados. O índice entre 
os que não são donos de empresa, 
não tomam decisões e não tem nível 
superior é menor: 30%, 29% e 32%, 
respectivamente.

No entanto, os empresários (77%), 
tomadores de decisão (78%) e aque-
les com nível superior de educação 
(76%) têm mais convicção de que 
possuem as habilidades necessárias 
para que seu trabalho sobreviva à 
automação do que quem não é dono 
de empresa (67%), não toma deci-
sões (66%) e não tem nível superior 
(66%). 

A pesquisa on-line foi realizada 
com 13,7 mil entrevistados em 28 
países, incluindo o Brasil, entre 20 
de setembro e 4 novembro de 2019. 
A margem de erro para o Brasil é de 
3,5 p.p.
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A decisão de iniciar 
um IPO como plano 

estratégico do negócio

As companhias, 
impulsionadas também 
pela baixa taxa de 
juros, iniciaram seus 
planos de expansão e 
crescimento, por meio 
de crédito privado e 
público acessível a 
preços nunca vistos 
antes

Por via de consequência, 
muitas têm conseguido 
expandir, reestruturar 

ou salvar os seus negócios; 
com uma visão bastante em-
preendedora, outras optaram 
pela abertura de capital, que é 
considerada uma captação de 
capital a custo baixo, em razão 
apenas dos custos da operação 
envolvida (adequação para 
o registro, contratação de 
bancos de investimento, escri-
tórios de advocacia, auditoria, 
emolumentos, etc.). 

No ano de 2019, tivemos 
um exponencial aumento 
nos números de IPO’s (sigla 
em inglês para oferta inicial 
de ações) no Brasil, em con-
sequência da retomada da 
economia, juros baixos e alta 
procura de investidores pelo 
mercado de ações interno. 
Alguns exemplos de abertura 
de capital em 2019: Centauro, 
Vivara e Neoenergia.

O interesse das empresas 
no IPO vai além da necessi-
dade de captação de recur-
sos e redução do custo para 
aquisição do capital, pois 
outros fatores importantes 
chamam atenção, como: (1) 
visibilidade da companhia 
para mercado e clientes; (2) 
facilitação em processo de 
M&A (sigla em inglês para 
fusões e aquisições); (3) saída 
de investidor estratégico e (4) 
diluição de risco com demais 
acionistas.

Para impulsionar ainda mais 
este mercado, a própria B3 (a 
Bolsa brasileira), a CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários) 
e o Bacen - Banco Central do 
Brasil já se posicionaram e 
deram grandes indícios que 
os custos do valor da operação 
serão reduzidos (já conside-
rados baixos frente a outras 
opções), bem como facilitarão 
a listagem para empresas de 
menor porte. 

Como dito, a operação para 
listagem no Brasil já possui 
um custo baixo, tornando essa 
possível redução e facilitação 

muito atrativa às companhias, 
se comparado à relação de pre-
ço dos outros países e bolsas 
do mundo. Segundo dados da 
PwC (PricewaterhouseCoo-
pers), os custos da oferta no 
mercado brasileiro, antes da 
possível redução, em média 
variam entre 2,5% a 5,6% do 
valor total da oferta, enquanto 
nos EUA variam em média 
entre 4% e 11,7% da oferta. 

Logo, isso trouxe um maior 
leque para as empresas de 
menor porte, uma vez que será 
possível a abertura de capital, 
possibilitando a captação de 
recursos através de investido-
res interessados no business. 
Assim, as companhias meno-
res poderão se capitalizar de 
forma menos onerosa, a fim de 
expandir e crescer o negócio, 
impulsionadas pelo apetite 
dos investidores no mercado 
de ações, por conta da queda 
dos juros. 

Inclusive, o primeiro “mini-
-IPO” já está com seu caminho 
andado: a “Priner” protocolou 
no 24/01/2020 seu registro e 
prospecto perante a CVM e B3. 
Segundo Maria Luíza Filguei-
ras, repórter de finanças do 
Valor Econômico, a empresa 
pode ser avaliada em torno 
de R$ 500 milhões, com uma 
captação da ordem de R$ 200 
milhões a R$ 220 milhões, o 
que considera o formato da 
minioperação, visto que a 
empresa não possui valor de 
mercado na casa do bilhão 
de reais. 

A expectativa é de que haja 
um crescimento na demanda 
por IPO’s este ano, gerando 
uma maior movimentação 
financeira e capitalização das 
empresas se comparado com 
o ano de 2019.

Assim, no ambiente econô-
mico atual, é muito importante 
a companhia estar preparada e 
alinhada para, dependendo de 
sua estratégia de crescimento, 
um possível IPO neste momen-
to favorável. Isso permitirá 
às empresas desenvolverem 
uma estratégia abrangente e 
um plano adequado de cres-
cimento e perenidade através 
dos recursos captados e novos 
sócios.

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas áreas de 
Direito privado com foco em contratos, 

contencioso cível, arbitragem, 
imobiliário, família e sucessões (elisa.

figueiredo@fflaw.com.br).

(**) - É membro da área de contencioso 
cível (fabiano.rodrigues@fflaw.com.br).

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e 
Fabiano Oliveira Rodrigues (**)
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D - Revolução do Marketing
A Adsolut, startup que traz soluções inovadoras na extração analítica e 
inteligente de grandes volumes de dados para o match de concorrentes, 
ganhou notoriedade no relatório da Liga Insights AutoTech - 2020, pro-
duzido em parceria com a Ambev, IGC Partners, Cargill, VLI e Derraik 
& Menezes Advogados. Listada como uma das empresas que estão re-
volucionando o marketing no Brasil, a Adsolut foi selecionada em uma 
disputa com mais de 16 mil startups e projetos analisados, e ficou entre 
as 23 primeiras colocadas na categoria BI/Data Analytics/Modelagem de 
Dados. A Adsolut, que espera um crescimento de 30% em relação ao 
ano passado, se desenvolve cada vez mais para transformar e inovar o 
marketing das empresas. Saiba mais: (www.adsolut.com.br).

E - Projetos Sociais  
A Castelo Alimentos, empresa líder no segmento de vinagres, tem aumentado 
ano a ano o aporte financeiro para projetos sociais. Em 2020, foram repas-
sados R$ 368 mil reais para entidades com atividades voltadas para esporte, 
educação, saúde e cultura, totalizando um incremento de 20% em relação 
ao ano anterior. Neste ano, mais de dez projetos serão beneficiados com os 
recursos da empresa, incluindo instituições de Jundiaí, como o Grendacc, 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Social de Solidariedade 
e o polo municipal do Projeto Guri. Por meio de aporte via leis de incentivo 
a empresa já beneficiou mais de 30 mil pessoas através de projetos sociais. 

F - Inovação Digital 
A  ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) recebe 
até o próximo dia 17 inscrições para o Prêmio ABComm de Inovação 
Digital 2020, que contempla Cases e Profissionais. Reconhecer os 
grandes cases de mercado, bem como os profissionais que se destacam 
no setor de comercio eletrônico é uma iniciativa fundamental para a 
evolução constante do varejo. Cases nas categorias: Destaque em Apps; 
Mobile Melhor Plataforma de E-commerce; Melhor Conteúdo; Evento ou 
Curso; Melhor Ferramenta de Marketing Digital Destaque em Logística 
para E-commerce; Melhor Agência de Performance Digital Destaque 
em Tecnologia Web; e Melhor Ferramenta de Vendas Fornecedor de 
Serviços Digitais Start-up do ano. Inscrições em (http://abcomm.org/
premio-abcomm.php). 

A - Início Imediato
Umas das maiores agências de marketing digital do país, a Moustache, 
anuncia a abertura de 15 vagas para início imediato. Os interessados na 
candidatura devem ser pró-ativos, antenados nas tendências de mercado 
e estarem abertos a novas oportunidades. A relação de vagas contempla 
os seguintes cargos: desenvolvedor Front End, Full Stack e Back End, 
designer pleno, redator de SEO, atendimento publicitário, assistente 
de B.I., assistente de SEO, videomaker, atendimento, planejamento, 
coordenador de mídia, estágio em atendimento e criação, e gerente de 
projetos. O curriculum vitae deve ser enviado para o e-mail (vagas@
agenciamoustache.com.br). 

B - Women in Investment
O Young Women in Investment é uma iniciativa pioneira voltada para 
mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro, 
que tem como objetivo ampliar os espaços dedicados às mulheres nesse 
mercado. A CFA Society Brazil oferecerá um curso gratuito, de alto pa-
drão, para 35 jovens em julho, a fim de capacitá-las a entrar no mercado 
financeiro mais preparadas e confiantes para enfrentar os desafios da 
área. Elas terão oportunidade de participar de um programa de estágio 
remunerado após cumprirem a carga horária mínima do treinamento. 
As inscrições poderão ser feitas no site oficial do programa (https://
youwin.org.br/) entre os dias 17 de fevereiro e 6 de abril.

C - Licença-paternidade
Os integrantes da Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, contam agora 
com um novo benefício da empresa: a extensão da licença-paternidade, 
que passou de cinco dias previstos em lei, para quinze dias corridos, 
a partir do nascimento do bebê. A medida faz parte do programa de 
Diversidade & Inclusão da empresa e busca incentivar maior proximi-
dade entre pais e filhos nos primeiros dias de nascimento. Nir Lander, 
diretor de Planejamento & Pessoas da Ocyan, explica que, para o público 
offshore, que trabalha em regime de escala (14 dias embarcado e 14 
dias de folga), o período embarcado já é ajustado de acordo com a data 
prevista para o nascimento de modo a privilegiar essa agenda. Outras 
informações: (www.ocyan-sa.com).      

G - Setor Alimentício 
Entre os dias 16 a 18 de março, no Riocentro, acontece o SRE Trade Show 
- 32ª Super Rio Expofood, evento de exposição e conferência que reúne os 
principais líderes do setor alimentício do Brasil para gerar negócios, além 
de conhecer lançamentos de produtos e serviços. Essa é a oportunidade 
do ano para os cerca de 600 maiores líderes supermercadistas do País 
estarem em contato com expositores e visitantes da indústria, fornece-
dores e lançamentos tecnológicos que norteiam a categoria, instituições 
financeiras, serviços, equipamentos, alimentos, bebidas e inúmeras so-
luções de um dos setores básicos na vida dos brasileiros. Serão 3 dias de 
networking, atualização, negociações valiosas e fechamento de negócios. 
Outras informações em: (www.superrioexpofood.com.br). 

H - Conta Digital
O Banco PAN anuncia o lançamento de sua Conta Digital com foco nas 
classes C, D e E. Por meio dela, o cliente passa a ter acesso a uma conta 
corrente completa: 100% digital, sem tarifa de manutenção, com direito 
a um pacote mensal gratuito de transferências, saques na Rede 24 horas, 
depósitos via boleto, pagamentos de contas, além de diversos produtos de 
crédito e outros serviços. Ao abrir a conta, o cliente receberá um cartão 
múltiplo (crédito e/ou débito) sem anuidade e poderá ter acesso a um limite 
emergencial e crédito pessoal com taxas e valores personalizados. A nave-
gação no app do Banco não consumirá a internet do celular e, além disso, 
oferece descontos em drogarias, supermercados e lojas virtuais por meio de 
acordos com diversos parceiros. Saiba mais em: (www.bancopan.com.br).

I - Busca por Profissionais
Em um processo de constante expansão, a Conube Contabilidade Online, 
startup que compõe o portfólio da Wayra - hub de inovação aberta do Grupo 
Telefónica e uma iniciativa da Vivo - inaugura nova sede em Taboão da Serra 
e espera aumentar o time em pelo menos 50% até 2021. A empresa, conta 
com mais de 70 colaboradores, está com várias vagas abertas, na busca por 
profissionais em diversas áreas como comunicação, marketing, sucesso do 
cliente, desenvolvimento, legalização de empresas, departamento pessoal, en-
tre outras. Detalhes sobre as vagas, acesse: (http://jobs.solides.com/Conube). 

J - Geração de Negócios
O iCON, Hub de Inovação da Construção, acaba de realizar sua primeira 
reunião de trabalho com a presença de representantes de sete construto-
ras: Conx, Pacaembu, MRV, Plaenge, RFM, Sinco e Trisul. É um programa 
do SindusCon-SP em parceria com a Neo Ventures, que objetiva fomentar 
a inovação e o empreendedorismo, unindo construtoras, organizações, 
startups e centros de conhecimento e tecnologia em um só espaço. Os 
trabalhos terão como objetivo imergir os players, proporcionando opor-
tunidades de desenvolvimento e geração de negócios. Adicionalmente, 
o programa realizará palestras e workshops, sempre buscando ampliar 
a rede de contatos. Saiba mais em: (www.iconhub.com.br).

De cada quatro sacas a serem colhidas três serão da espécie 
arábica e uma de conilon.

A primeira estimativa da 
safra dos Cafés do Brasil para 
o ano de 2020 estabelece que 
a produção total dos cafés 
arábica e conilon deverá 
ocorrer num intervalo de 
57,2 milhões a 62,02 milhões, 
números que possibilitam 
calcular uma média aproxi-
mada do volume físico de 60 
milhões de sacas de 60kg a 
serem colhidas nesse ano. 

A área também estima-
da para essa produção 
contempla 1,88 milhão de 
hectares, que representam 
um crescimento de 4% em 
relação à área da safra ante-
rior, e produtividade média 
de 32 sacas por hectare. Em 
relação à safra do café da 
espécie arábica, a produção 
estimada compreende o 
intervalo de 43,2 milhões 
a 45,98 milhões de sacas, 

Os pequenos negócios tiveram participação importante na 
recuperação desses postos de trabalho.

O mercado de trabalho 
dos setores de co-
mércio (varejista e 

atacadista) e de serviços do 
Estado de São Paulo eliminou 
55.568 empregos formais 
em dezembro, resultado de 
235.955 admissões contra 
291.523 desligamentos. O 
segmento de serviços puxou 
a baixa em razão da sazona-
lidade já conhecida no final 
do ano, principalmente com 
a dispensa de profissionais 
de educação. Desse total, 
20.279 novos postos abertos 
no Estado foram na modalida-
de intermitente, o contrato de 
trabalho não contínuo e ocor-
re com alternância de perío-
dos de prestação de serviços e 

Doria inaugura 
escritório de SP 
em Dubai

O governador João Doria 
inaugurou ontem (10) o escri-
tório comercial de São Paulo 
em Dubai. O espaço será usado 
para estreitar relações comer-
ciais e facilitar a exportação de 
produtos de São Paulo para 
o Oriente Médio e norte da 
África. O escritório também 
vai dar mais visibilidade às 
possibilidades de negócio 
também ligados ao plano de 
desestatização do Governo 
do Estado. 

“Somos pioneiros nessa ini-
ciativa, certamente seremos 
seguidos por outros estados. A 
inauguração desse escritório 
foi uma decisão acertada que 
tomamos no intuito de promo-
ver e gerar negócios para São 
Paulo com países da região”, 
afirmou Doria. O escritório 
nos Emirados Árabes Unidos 
é o segundo a representar São 
Paulo no exterior – o primeiro 
fica em Xangai, na China.

Para a direção do escritório 
em Dubai, Doria escolheu Sil-
via Pierson, que já foi chefe de 
operações internacionais da 
Apex-Brasil em Miami.

Mais cedo, Doria discursou 
na abertura do evento Dubai 
Sugar Conference, que chega 
à quinta edição como o evento 
mundial mais importante da 
indústria do açúcar e que 
reúne especialistas para o in-
tercâmbio de ideias, perspec-
tivas, oportunidades e novas 
conexões(AI/SEC).

A Secretaria da Fazenda e Planejamento 
suspendeu a inscrição estadual de 5.194 con-
tribuintes do ICMS por inatividade presumida. 
As notificações foram publicadas no DOE de 
sábado (8). A suspensão ocorreu pela omissão 
consecutiva na entrega de Guias de Informação 
e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses 
de julho, agosto e setembro de 2019. 

O contribuinte que desejar restabelecer a 
eficácia da inscrição tem prazo de 60 dias para 
apresentar no Posto Fiscal Eletrônico (PFE) 

as declarações omissas, sob pena de cassação 
da eficácia de sua inscrição estadual, conforme 
prevê a Portaria CAT 95/06. O restabelecimento 
da eficácia da inscrição será automático para o 
contribuinte que entregar as GIAs, sem a neces-
sidade de comparecimento ao Posto Fiscal de 
vinculação do estabelecimento. 

A relação dos contribuintes com a inscrição 
estadual suspensa pode ser consultada no por-
tal.fazenda.sp.gov.br acessando o Catálogo de 
Serviços > CADESP > Mais Informações.
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Comércio e serviços abriram 
171.149 vagas formais em 2019
O mercado de trabalho dos setores de comércio (varejista e atacadista) e de serviços do Estado de 
São Paulo eliminou 55.568 empregos formais em dezembro, resultado de 235.955 admissões contra 
291.523 desligamentos

2019 foi bastante positivo, pois 
a soma do número de vagas 
criadas em 2017, 2018 e 2019 
foi de 367.423, superando a 
eliminação dos 351.343 vín-
culos nos 24 meses dos anos 
de 2015 e 2016. 

A Instituição destaca que os 
pequenos negócios tiveram 
participação importante na 
recuperação desses postos 
de trabalho. Apenas em 2019 
as empresas com até quatro 
funcionários registraram que 
210.533 vagas formais foram 
geradas. A expectativa para 
2020 é que as contratações 
avancem e os três setores 
encerrem o ano com mais de 
200 mil novos vínculos (AI/
FecomercioSP).

de inatividade, determinados 
em horas, dias ou meses, in-
dependentemente do tipo de 

atividade do empregado e do 
empregador. De acordo com 
a FecomercioSP, o balanço de 

Estimativa da safra dos Cafés do 
Brasil em 2020

o que dá uma média aproxi-
mada de 45 milhões de sacas, 
as quais equivalem a 75% da 
produção total estimada. 

Quanto ao café da espécie 
conilon, a produção calcula-
da ficou entre 13,95 milhões 
e 16,04 milhões de sacas, 
representando assim uma 
média do volume produzido 
total perto de 15 milhões 

de sacas de 60kg, que cor-
respondem a 25% do total 
a ser colhido. Com base 
nesses números estimados, 
pode-se inferir que nesta 
safra dos Cafés do Brasil de 
2020, proporcionalmente, 
de cada quatro sacas a se-
rem colhidas três serão da 
espécie arábica e uma de 
conilon (Embrapa Café).

Inatividade gera suspensão de 5 mil inscrições estaduais
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O respeito à 
liturgia

Cada governante com 
suas manias. Idi Amin, 
ditador de Uganda, 
dizia que conversava 
com Deus. Um jornalista 
jogou a pergunta: 
“quando”? Ele: todas 
as vezes que se faz 
necessário. Um contador 
de lorotas

A história registra casos 
de governantes que se 
colocavam em pé de 

igualdade com Deus. Em Gana, 
os ganenses comparavam o 
ditador Nkrumah a Confúcio, 
Maomé, São Francisco de Assis 
e Napoleão. Ele é “imortal, 
nosso messias”. Franco procla-
mava-se “Caudilho da Espanha 
pela graça de Deus”. Giscard 
D’Estaing, chegando à presi-
dência da França, inventou 
maneiras de popularizar sua 
imagem. Tocava acordeon em 
praças públicas, andava a pé 
por Paris, ia ao teatro com a 
família, tomava café com var-
redores de rua, desfilava com 
seu cão amestrado. 

Um adepto do dandismo, 
fenômeno que explica pessoas 
que têm o prazer de espantar. 
Foi criticado por exagerar a 
dessacralização do poder. Nis-
so, inspirava-se em Luis XIV, o 
rei que se exibia em Versailles 
montado em seu cavalo crivado 
de diamantes. Dizia ele: “os 
povos gostam de espetáculo, 
com o qual dominamos seu 
espírito e seu coração”.

Já outros se levam mais a 
sério. Convidado numa festa 
a tocar cítara, Temístocles, o 
ateniense, altivo e poderoso, 
respondeu: “não sei tocar 
música, mas posso fazer de 
uma pequena vila uma grande 
cidade”. De Gaulle, eis um 
general que impunha respeito. 
Não precisava se enfeitar nem 
adoçar as palavras para impor 
autoridade. John Kennedy bri-
lhava na frente de uma câmera 
de TV. Nixon, por sua vez, era 
uma lástima.

O fato é que os governantes, 
cada um a seu modo, se esfor-
çam para dar brilho à imagem. 
E, frequentemente, trocam 
a semântica pela estética, o 
conteúdo pela forma. Quando 
o exagero sobe a montanha, 
a imagem se esfarela. O povo 
capta bem a fosforescência ar-
tificial de certos mandatários. 
Por isso, alguns sobem, outros 
descem.

Vejamos a questão da iden-
tidade - (do idem, latim, 
semelhante), abrangendo 
a história, o pensamento, a 
índole, as ações de um gover-
nante. Quando ele monta um 
circo ao seu redor, e esse circo 
passa a oferecer um espetáculo 
cotidiano, acaba contribuindo 
para tirar a força do conteúdo. 
Quando substitui a coisa maior 
pela menor, desmonta a liturgia 
do poder. Liturgia necessária 

para resguardar credibilidade. 
A banalização de situações 

arrogantes, com cargas de 
desleixo, embrulhadas em 
versões falsas, é um golpe na 
liturgia das instituições e de 
seus ocupantes. Um presi-
dente, um magistrado, mesmo 
um representante da esfera 
parlamentar, autoridades de 
quaisquer áreas se vestem 
com um manto litúrgico. Sob 
o qual se abrigam os valores 
do respeito, da ordem, da 
credibilidade, da disciplina, 
da norma imposta pelo cargo. 
Quando um destes figurantes 
maltrata uma liturgia criada 
pelo dever e princípios que 
regulam os comportamentos 
da autoridade, está ele rebai-
xando o seu conceito.

Deve-se respeitar as pessoas 
como elas são. Mas é sábio que 
todos procurem preservar a 
ordem que se estabelece para 
cumprimento retilíneo das 
tarefas que cabem a quem se 
investe de poder. É respei-
tável a figura que desce do 
altar para conversar com as 
pessoas nas ruas, nas praças, 
nos ambientes de trabalho. 
Mas há uma linha tênue que 
deve ser observada, a linha 
que separa a responsabilidade 
da demagogia, a seriedade do 
populismo.

Pequeno exemplo. O Brasil 
político de 2020 foi aberto 
com dois atos que integram a 
agenda nacional: a abertura do 
ano parlamentar, com sessão 
conjunta do Senado e Câmara; 
e a abertura do Ano Judiciário, 
com ato solene no STF. Esses 
eventos sempre contaram com 
a presença do mandatário-mor 
da Nação, o presidente da Re-
pública. Que não compareceu, 
decidindo priorizar a colocação 
de uma pedra em terreno para 
construção de um colégio mi-
litar em São Paulo.

Um desprestígio para as 
esferas política e judiciária. 
Possivelmente, os próprios 
militares, que cumprem rigoro-
samente a liturgia da caserna, 
tenham desaprovado, em seu 
íntimo, aquele gesto presiden-
cial. O general Temístocles, 
o general De Gaulle e tantos 
outros grandes personagens 
deram exemplos de grandeza 
e autoridade. 

Mulheres também. Marga-
reth Tatcher foi zelosa gover-
nante. Imbuída de princípios. 
Tinha um repertório cheio de 
grandes ideias. Até o Brasil 
mereceu dela esta reprimenda: 
“Parece-me bem claro que o 
Brasil não teve ainda um bom 
governo, capaz de atuar com 
base em princípios, na defesa 
da liberdade, sob o império da 
lei e com uma administração 
profissional”.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

As inscrições para a 1ª edição 
do Exame de Suficiência, em 
2020, começaram ontem (10), 
com prazo final no dia 12 de 
março, e podem ser realizadas 
nos sites da Consulplan, em-
presa vencedora do processo 
de licitação para a execução do 
certame, e do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). Todos 
os horários seguem o horário 
oficial de Brasília.

O Exame de Suficiência, que 
será aplicado no dia 19 de abril, 
em diversas cidades do país, é 
voltado para alunos já formados 
ou que estão se formando (últi-
mo ano), bacharel em Ciências 
Contábeis. A prova vem sendo 
realizada pelo CFC, desde 
2011, em função do disposto 
no Decreto-Lei n.º 9.295/1946. 

Ela tem por objetivo com-
provar conhecimento técnico 
para o exercício das funções 
de contador no mercado de 
trabalho, e é obrigatória para 
obtenção do registro profissio-
nal, que garante o exercício da 
profissão no país em Conselhos 
Regionais de Contabilidade 
(CRCs). O CFC regulamentou 
a aplicação do Exame por meio 
da Resolução n.º 1.486/2015.

Para ser aprovado, o candida-
to precisa acertar, no mínimo, 
25 das 50 questões objetivas 
que constituem a prova. É 
permitido o uso de calculadora, 
conforme descrições do edital 
já disponível no site (https://
www.consulplan.net/concur-
sosInterna.aspx?k=fLPIgxHJ-
Jr8=) - (AI.CFC). 

Empresários 
se unem 
contra 
aumento 
de carga 
tributária

Lideranças empresariais de 
todo o País vão se reunir em 
São Paulo para articular um 
movimento contrário às pro-
postas de reforma tributária 
em tramitação na Câmara e no 
Senado e favorável à desone-
ração da folha de pagamento.

A manifestação conta com 
o apoio de diversas entidades, 
entre as quais a Confederação 
Nacional de Serviços - CNS, 
que, historicamente, tem de-
fendido esse e outros temas de 
interesse do setor. Os organiza-
dores salientam que a “mobili-
zação de entidades e lideranças 
empresariais será a arma que 
devemos utilizar nesse momen-
to importante na vida do País, 
para sensibilizar o governo e o 
Congresso Nacional em busca 
do equilíbrio de objetivos que 
devem ser alcançados”.

“Esse é um movimento para 
mostrar a força dos setores que 
defendem o Brasil do século 
21”, afirma o vice-presidente da 
CNS, Luigi Nese. O encontro, 
aberto a todos os empreen-
dedores interessados nessas 
discussões, será realizado na 
segunda-feira (17), no Clube 
Espéria (Av.Santos Dumont, 
1.313), em Santana, a partir 
das 10h. Saiba mais em (www.
cnservicos.org.br).

Tiago Sanches (*)
 
Recentemente uma pes-

quisa cativou minha atenção. 
Segundo a Bright Local, 91% 
das pessoas leem avaliações 
on-line de determinado pro-
duto ou serviço. 

Além disso, 84% confiam 
mais nelas em relação à opi-
nião de amigos e parentes. 
Certamente, esse é um alerta 
para qualquer empresário, 
pois a reputação é um fator 
decisivo para o sucesso do 
negócio. Apostar em custo-
mer experience, de acordo 
com a CX Trends 2019, é 
primordial para garantir um 
olhar positivo dos consumi-
dores 4.0 sobre a corporação. 
Afinal, eles evoluíram com a 
Era Digital. 

Diante das mudanças de 
comportamento, foi neces-
sário não só adicionar como 
também adaptar canais de 
atendimento para atingir o pú-
blico-alvo de maneira efetiva. 
Nesse contexto, surgiu o SAC 
4.0, método muito comum e 
com excelente margem de 
solução dos problemas. Isso 
porque oferece um suporte 
personalizado para cada usu-
ário por meio de canais como 
Whatsapp, e-mail e resposta 
automática digital. 

A inovação serve ainda 
como um meio de comuni-

O pulo do gato é ter a tecnologia como uma grande aliada.

A vida nas redes se assemelha a uma encenação, onde a venda 
de uma vida perfeita leva à manipulação dos usuários.

A pesquisa realizada pela 
Royal Society for Public 
Health, no Reino Unido 

em parceria com o Movimento 
de Saúde Jovem que consta-
tou que o Instagram é uma 
das redes sociais mais nocivas 
do mundo, afetando o sono, 
a autoimagem e a percepção 
de acontecimentos. Facebook 
e Snapchat vieram logo em 
seguida. 

O filósofo, escritor e estudio-
so do tema Fabiano de Abreu 
(*) aponta que a vida nas redes 
se assemelha a uma encenação, 
onde a ostentação e a venda de 
uma vida perfeita levam à mani-
pulação dos usuários. “As redes 
sociais engoliram de vez a mídia 
televisiva, e a tendência é que 
engula as pessoas também, em 
especial pela característica de 
controle e influência onde mo-
das temporárias de vestimenta, 
consumo e comportamento 
se tornam referência mundial 
rapidamente”, analisa.  

Um exemplo de consequên-
cia que migra das redes para 
a vida real é o consumismo 
exagerado, que tem como 
principal aliado a base de dados 
que dita o comportamento dos 
usuários. “Sofremos porque 
hoje somos bombardeados por 
propagandas de empresas que 
nos conhecem extremamente 
bem. Elas possuem todos os 
nossos dados, e com os nossos 
desejos em mão, nos oferecem 
constantemente, mais e mais 
opções para que possamos 
comprar, comprar e comprar”, 
aponta Fabiano.

Além de provocar a impulsi-
vidade, esse consumismo pode 
levar inclusive ao endividamen-
to, já que a vida financeira está 
baseada não no que se precisa, 
mas na ansiedade de consumir 
o que as redes dizem que você 
precisa. “Tem muita gente pas-
sando por uma crise horrível, 
mas não perde a oportunidade 
de ostentar vida boa nas redes 
sociais. Esses são exemplo 
de indivíduos que já estão 
imensamente embaraçados na 
trama toda e se tornaram peças 
facilmente manipuláveis das 

Uso das redes sociais pode 
levar à manipulação de consumo 

e massificação de gostos
Não é uma novidade que as redes sociais afetam o comportamento de quem as consomem. Inclusive, 
diversos estudos já comprovam que o uso exagerado leva à alienação, o que pode acarretar inúmeros 
prejuízos não apenas emocionais como físicos também
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minoria entende que as gran-
des potências mundiais estão 
no controle de praticamente 
tudo, e possuem o máximo 
poder, pois possuem todas as 
informações sobre nós, e todos 
os dados necessários para esta-
belecerem uma real influência 
e total controle sobre o que 
vamos consumir, principalmen-
te sobre as notícias que serão 
divulgadas”, analisa Fabiano.

Ao mesmo tempo que deram 
voz e audiência à pessoas co-
muns, o que gera uma variedade 
maior de conteúdo autêntico, 
as plataformas digitais também 
democratizaram a comunicação 
para pessoas mal intencionadas 
que usam do poder da comu-
nicação em benefício próprio 
de forma irresponsável, e é 
daí que nasceram as famosas  
“fake news”.

O filósofo Fabiano de Abreu 
usa como exemplo o Youtube 
para elucidar a questão, já que 
a plataforma trouxe à tona a 
“era dos especialistas”, que em 
alguns casos não têm formação 
suficiente para tal. “Dentro 
das redes sociais, por onde 
olhamos, sempre existirão os 
que ‘sabem tudo’ sobre qual-
quer assunto. Basta digitar a 
palavra-chave na ampulheta de 
pesquisa e surge algum vídeo de 
‘alguém’ nos ensinando o passo 
a passo”, aponta. 

A boa notícia é que não 
apenas de desinformação vive 
a plataforma, já que esta possi-
bilitou que muitas pessoas re-
almente capacitadas pudessem 
promover seus estudos sérios e 
trabalhos honestos. “Em todos 
os setores da vida, e tudo que 
o homem cria, existe o lado 
positivo e o lado negativo e por 
isso, precisamos ficar atentos. A 
manipulação das redes sociais 
é evidente e manda quem tem 
maior poder e sabe utilizá-las”, 
conclui (MF Press Global).

(*) - É jornalista, empresário, escritor, 
filósofo, poeta e personal branding 

luso-brasileiro. Proprietário da 
agência de comunicação e mídia 

social MF Press Global, é também 
correspondente e colaborador de 

várias revistas, sites e jornais. 

redes”, aponta.
A era das redes sociais, 

também leva para a pauta os 
gostos pessoais que podem 
ser mais um reflexo do que se 
consome nos aplicativos do que 
um resultado da personalidade. 
“O que você veste condiz com 
quem você é? O fast-fashion é o 
melhor exemplo sobre padroni-
zação de gostos. A moda chega 
mais rápido ao consumidor 
final, e nas redes sociais elas 
funcionam como uma espécie 
de cartel que monopolizam 
o que será tendência para os 
próximos meses e todo mundo 
usa a mesma coisa”, reflete o 
filósofo.

E não é apenas o consumismo 
de bens que as redes podem 
influenciar. De acordo com Fa-
biano músicas também podem 
seguir a mesma lógica. “Hoje em 
dia existem os hits comerciais 
que viram sucesso em questão 
de minutos, basta encaminhar 
em massa em aplicativos de 
mensagens ou nas redes sociais. 
Passamos a viver como se todos 
tivessem que cantar e escutar 
os mesmos estilos de música 
para se sentirem pertencentes 
a um grupo”, aponta. 

Porém, mais que a massifica-
ção de gostos, a preocupação 
do escritor é quanto à apatia do 
indivíduo que não dá um tempo 
para refletir sobre seus consu-
mos e preferências. “O mais 
preocupante é que desde que 
o mundo é mundo seguimos 
aceitando ser manipulados 
como uma máquina, mas de 

uns tempos para cá, essa ma-
nipulação ficou mais evidente. 
Mesmo que inconscientemente 
entramos num sistema em 
que os influenciadores das 
redes sociais, gestores das 
plataformas digitais e da mídia 
em geral são responsáveis por 
selecionar e filtrar o que será 
consumido pela grande massa! 
São eles que determinam o 
padrão a ser seguido”, preo-
cupa-se Fabiano. 

Segundo Fabiano, isso é um 
sinal de que a estratégia da 
indústria está sendo efetiva, já 
que a publicidade é construída 
para manipular o indivíduo a 
pensar que é ele quem escolhe 
o que está consumindo, sejam 
informações sobre o mundo 
ou bens materiais. “Já se deu 
conta que quando você pega 
o seu celular só aparecem as 
coisas que, ou você acabou de 
pesquisar no Google ou, aquilo 
que se tornou viral na internet 
e todos estão vendo? Só temos 
duas opções nesse caso: as in-
formações que são selecionadas 
e apresentadas a nós que são 
frutos das pesquisas recentes 
que fazemos ou o que a massa 
está vendo”, defende. 

O que para muitos parece 
uma facilidade, ou até mesmo 
uma mostra de eficiência da 
internet que mostra que o com-
putador seleciona os melhores 
itens para eles comprarem, se 
trata apenas de uma estratégia 
de consumo.  “Alguns ficam 
cismados e percebem a forte 
manipulação e a influência 

Experiência do consumidor é 
decisiva para o sucesso do negócio

dos, evitando a necessidade 
de perguntar várias vezes a 
mesma coisa para o interlo-
cutor. Dessa forma, a vivência 
torna-se mais convincente e 
agradável. 

Concluindo, o pulo do gato 
é ter a tecnologia como uma 
grande aliada. Enquanto os 
robôs cuidam de funções 
repetitivas, os operadores 
podem aproveitar suas horas 
para aprimorar as estratégias 
de assistência. Afinal, isso é le-
vado em consideração na hora 
de recomendar ou adquirir os 
serviços mais uma vez. Aposte 
na qualidade!

(*) - É gerente comercial da Total 
IP - Soluções e Robôs para Contact 

Centers (www.totalip.com.br).
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cação corporativo interno de-
vido aos sistemas integrados. 
Assim, é necessário avançar 
de forma consistente, pois 
os compradores possuem 
expectativas cada vez mais 
altas quando se trata de in-
terlocução com as marcas. 
Nesse cenário, minha dica é: 
priorize o oferecimento de 
uma boa experiência. De nada 
adianta ter diversos acessos 
se os clientes não ficarem 
satisfeitos e houver um longo 
tempo de espera.

Táticas modernas de supor-
te, como o Agente Virtual, por 
exemplo, apresentam diversos 
benefícios para uma operação 
de chamadas. Uma delas é a 
melhor qualificação dos da-

Ciências Contábeis: 
inscrições para o 

Exame de Suficiência

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

agência de confiança, ou ligue para 3043-4171
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Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1048423-14.2013.8.26.0100/01. O MM. Juiz 
de Direito da 44ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Geny Paulina Rodrigues Oliveira, RG 13.484.590, CPF 896.959. 
178-87, que foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, da penhora que recaiu sobre o Imóvel de Matricula 
Nº45.712 do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos de Tatuí -SP, consistente em um terre 
no sob nº 04, da quadra GY, com frente para a Rua 84 do loteamento denominado Ninho 
Verde–Gleba I, situado na zona urbana do Município e Comarca de Tatuí – SP, que assim se 
descreve, mede e caracteriza: mede 13m de frente para a Rua 84; 13m nos fundos 
confrontando com a Estrada Municipal Bairro dos Ferreiras; 38m do lado esquerdo 
confrontando com o lote 05 e 38,50m do lado direito confrontando com o lote 03; com a 
área de 497,25m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 858.1562-
ZN:10, exercício de 1997, e do qual foi nomeada depositária Geny Paulina Rodrigues 
Oliveira, RG 13.484.590, CPF 896.959.178-87. A depositária não pode abrir mão do bem 
depositado sem expressa autorização deste juízo, observadas as consequências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4000421-30. 2012.8.26.0606 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Suzano, Estado de SP, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber à F8 Produtos Automotivos Ltda. ME, CNPJ:02.024.836/0002-51, 
representada pela co-executada Julia Miranda Lima, brasileira, solteira, empresária, residente e 
domiciliada na Estrada Fazenda Viaduto, 3.020, Fazenda Aya, Suzano/SP, Cep: 08650-245, 
portadora da cédula de identidade RG Nº 30.079.772, CPF/MF Nº 331.553.888-38, e seu Cônjuge 
Vlaumir Xavier de Lima, brasileiro, autônomo portador do CIRG Nº 19.659.484-SSP/SP, CPF/MF Nº 
108.568.418-03 que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou lhe ação de Execução de Título 
Extrajudicial do valor de R$ 66.284,34, referente às 4 (quatro) notas promissórias vencidas e não 
pagas objeto da Execução retromencionada. Fica a Executada citada por meio deste para pagar o 
débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser convertido o arresto do 
bem imóvel objeto da matrícula nº 67.890, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mogi das Cruzes SP, em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso 
não pague a dívida exequenda ou garanta a Execução, fica a Executada intimada por meio deste 
edital para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos 
do art. 915 do CPC. Será o editalafixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0701485-17. 2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anderson Machado da Silva, RG Nº 12. 928. 
005-03, CPF/MF Nº 056.260.717-09, que lhes foi proposta ação de Monitória movida por União 
Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.973,02, referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmados entre as partes. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001306-85. 2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo 
Rimola, na forma da Lei, etc. Isagi Transportes Ltda EPP CNPJ Nº 11.109.556/0001-37, que CGMP 
- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 46.616,37 que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000360-92. 2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernanda Rosa da Silva, Brasileiro, RG 4560435, CPF 
01450787100, com endereço à Bom Pastor, 1010, Ipiranga, CEP 04203-000, São Paulo - SP , que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: 
ação Monitoria . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a importância indicada na inicial acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco) 
por cento, ou então ofereça embargos à ação monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 
pena de, não o fazendo, constituir-se, de pleno direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos 
termos do quanto disposto no artigo 701, § 2º, do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

Fair Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ/MF 32.648.370/0001-26

Aviso de Extravio de Livros Societários
A Fair Corretora de Câmbio S.A., inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 32.648.370/0001-26, com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alameda 
Santos, nº 1800 - 9º andar - São Paulo - SP CEP: 01418-
102, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o 
NIRE nº35300313755, comunica à praça e ao mercado 
em geral para os diversos fi ns o extravio dos Livros de 
Registro das Atas das Reuniões da Diretoria nº 01 e nº 
02. São Paulo, 06 de fevereiro de 2020.

O objetivo é fazer com 
que as empresas que 
atuem em um mes-

mo segmento desenvolvam 
seus negócios com um pla-
nejamento para aumentar 
faturamento, produtividade 
e reduzir as suas despesas e 
custos operacionais em um 
período de seis meses. 

As inscrições estão aber-
tas até o dia 6 de março. Os 
grupos serão divididos de 
acordo com a área de atua-
ção nos setores de Agrone-
gócio; Indústria; Comércio; 
Serviços; Turismo; Artesana-
to; e Profissionais Liberais. 
O grupo de comércio, por 
exemplo, inclui áreas como 
Moda, Pet Shop, Material 
de Construção, Autopeças, 

Turmas setoriais 
para pequenas empresas

O Sebrae-SP está com cerca de 300 turmas abertas para micro e pequenas empresas participarem de 
programas de capacitação empresarial em 2020
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de desenvolvimento é subsi-
diada pelo Sebrae-SP e tem 
40% de desconto.

Interessados em parti-
cipar do programa podem 
procurar mais informações 
em qualquer um dos 33 nos 
Escritórios Regionais do 
Sebrae-SP ou pelo tel. 0800 
570 0800 (AI/Sebrae).

Drogarias, Farmácias e Mi-
nimercado.

Na prática, cada empresa 
recebe um diagnóstico da 
realidade do negócio. A par-
tir desse diagnóstico serão 
identificadas as necessida-
des de gestão, tecnologia 
e mercado do grupo de 
empresários. Em seguida, 
é hora de colocar o plano 
de ação em prática com 
cursos, seminários, rodadas 
de negócios, consultorias e 
ferramentas para melhorar 
o desempenho da empresa. 

Neste formato de progra-
ma, o empreendedor terá 
conteúdo específico do 
segmento para aumentar 
sua rede de contatos e as 
oportunidades de geração de 

negócios. Ele ainda 
terá a oportunida-
de de participar de 
feiras, eventos e 
missões técnicas, 
para conhecer as 
novidades do setor.

“Quem aderir ao 
programa terá a 
oportunidade úni-
ca de subsídio de 
valor, soluções sob 
medida de melho-
rar a administração 

do negócio, aumentar a 
lucratividade e desenvolver 
estratégias mais eficazes de 
acesso a novos mercados e 
tecnologias, com o acompa-
nhamento de especialistas 
do Sebrae durante o período 
do programa”, afirma Fabio 
Bonassi, gestor estadual do 
Programa. 

Os programas têm em 
média 60 horas de capaci-
tação, distribuídas em ações 
de treinamentos (finanças, 
marketing, gestão de pesso-
as, planejamento estratégi-
co), consultoria na empresa, 
rodada de negócios, Sebrae-
tec e orientação para crédito. 
A participação no programa 
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11/02 – Dia da Internet Segura

Neste dia 11 será comemorado o Dia da Internet Segura, data lembrada em mais de 
140 países, e que tem o propósito de promover um debate público acerca do uso 

seguro de dispositivos conectados na rede mundial de computadores.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 11 de fevereiro de 20206

O JEN conversou com a especialista em infraestrutura de 
TI e CEO da it.line, Sylvia Bellio, para abordar o assunto 
com foco em de segurança digital para as empresas. A 

seguir, ela responde algumas questões que são esclarecedoras 
e também dá dicas de ações básicas que auxiliam na prevenção 
e segurança cibernética.

JEN: É possível quantificar 
o número de empresas nacio-
nais vulneráveis?

Sylvia: Não é possível quan-
tificar, mas podemos afirmar, 
sem dúvida, que mais da metade 
das empresas brasileiras estão 
vulneráveis a ataques virtuais. 
O Brasil está entre os países 
mais vulneráveis do mundo 
nesse sentido e de acordo com 
uma pesquisa do ano passado, o 
custo das empresas com invasões 
de dados chegou ao patamar de 
US$ 1,35 milhão, em média. As 
pequenas e médias empresas 
são as que mais sofrem, já que 
possuem um faturamento menor 
e investem menos em segurança digital.

JEN: Quais ataques/violações são mais comuns em 
empresas?

Sylvia: Os ataques foram se diversificando de acordo com o 
tempo. Atualmente, as empresas sofrem muito com o chamado 
“phishing”, que é uma técnica que reproduz plataformas falsas para 
roubar informações. Além disso, empresas de todos os tipos têm 
sofrido ataques de malwares, adwares, DDOS e business e-mail 
compromise (BEC), que também é conhecido como “fraude do 
CEO”. Um dos ataques que existe desde o início da computação 
e deverá se manter é o de engenharia social, que é quando o ci-
bercriminoso manipula, geralmente por telefone, um funcionário 
de uma empresa a revelar informações sigilosas como senhas.

Sua 
EMprESa 
pOSSuI 

MEcaNISMOS 
DE 

SEguraNça 
DIgItal?

JEN: Existe predileção por empresas de acordo com 
porte/tamanho e/ou segmento?

Sylvia: Os criminosos procuram por empresas que estão 
com brechas na segurança, independente de tamanho ou seg-
mento, de maneira geral. Porém, tudo depende do material e 
conhecimento que eles têm em mãos. Normalmente, um cri-
minoso que possui menos ferramentas e atua sozinho, o que 

é menos comum, prefere 
ataques mais localizados à 
empreendimentos pequenos 
que estão mais vulneráveis. 
Agora, criminosos que atuam 
em grupo e possuem maior 
conhecimento técnico aca-
bam preferindo empreitadas 
maiores e mais ousadas. O 
risco e a recompensa são co-
locados na balança para que 
os cibercriminosos decidam 
quem será o alvo.

JEN: As instituições 
financeiras ainda são o 
maior alvo?

Sylvia: Na verdade, os 
maiores alvos são pequenas e médias empresas. Nós tivemos 
várias pesquisas nos últimos anos, como uma da FIESP, que 
mostram que mais de 60% dos ataques são registrados em 
empresas PME. Isso é explicado porque negócios que estão 
enquadrados nesses tipos geralmente investem menos em 
segurança. Instituições financeiras serão sempre alvos recor-
rentes, já que elas lidam com o produto que o cibercriminoso 
pretende, que é o dinheiro. Contudo, quem comete esse tipo 
de crime avalia riscos e recompensas na hora de agir. Uma 
invasão bem-sucedida a uma instituição financeira pode 
render frutos milionários, porém, a possibilidade de êxito é 
ligeiramente baixa. Bancos costumam gastar até três vezes 
mais com segurança digital do que negócios de outros setores 
da economia.

JEN: Quais as principais ações que uma empresa deve 
adotar para aumentar sua segurança?

Sylvia: Soluções simples já podem melhorar a segurança digital 
das empresas. Primeiro, é essencial que os sistemas possuam 
firewall, antimalware e antivírus. Os três funcionam de maneira 
complementar e servem para evitar ataques por links e arquivos 

maliciosos. Além disso, é importante manter todos os softwares 
e programas atualizados. Outra ação preponderante é treinar 
os funcionários. Os ataques de engenharia social se aproveitam 
da falta de informação das pessoas sobre os processos de segu-
rança interna e por isso os colaboradores precisam estar cientes 
desse risco. Também é fundamental adotar políticas de acesso 
rígidas e bem parametrizadas que possam trazer uma boa saúde 
e consequentemente proteção para todo o parque tecnológico 
da empresa.

JEN: Existe algum estudo que aponte um índice de vul-
nerabilidade de acordo com os perfis dos colaboradores?

Sylvia: Não, nenhum estudo avaliou essa questão. Contudo, 
é sabida a relação entre a falta de treinamento aos funcionários 
sobre processos básicos de segurança digital e os ataques virtuais. 
Golpes como envio de e-mails com links maliciosos, adwares e até 
a chamada fraude do CEO se aproveitam do desconhecimento 
dos colaboradores para que o golpe seja concluído. Por isso, é 
essencial dar treinamento para os funcionários que possuem 
contato com as informações digitais da empresa.

JEN: O Estado/Governo pode contribuir de alguma 
forma?

Sylvia: Sim, o Governo tem papel importante no combate 
aos crimes virtuais, principalmente em relação à Legislação. O 
Brasil ainda não possui regras, lei e normas claras em relação 
a crimes virtuais e por isso essas questões deveriam virar pau-
ta no Congresso. Além disso, poderíamos ter mais delegacias 
especializadas em crimes virtuais, por exemplo. O número de 
vítimas desses crimes é crescente e para atender e investigar 
situações do tipo são necessários aparatos e conhecimentos 
bastante específicos.  

JEN: Qual a previsão para os próximos anos?
Sylvia: A estimativa é preocupante, infelizmente. Os ataques 

devem se intensificar nos próximos anos, o que deve colocar em 
alerta empresas não só do Brasil, mas do mundo todo. O número 
de aparelhos conectados à internet está aumentando e todos 
eles acabam virando novos alvos para cibercriminosos. Então o 
debate sobre uma Internet Segura é muito importante para que 
busquemos formas de impedir ações criminosas virtuais que 
visam vantagens financeiras.

Sylvia Bellio, especialista 
em infraestrutura de tI e 
cEO da it.line, empresa 
de tecnologia que oferece 
serviços de projetos de 
tI, arquitetura Digital, 
consultoria, Integração, 
Suporte, Virtualização, 
cloud computing e 
Segurança.

Foto: Diego Fernandes
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Não é preciso nem ensinar como 
manusear toda essa diversida-
de de aparelhos disponíveis 

no mercado, mas será que elas estão 
seguras nesse ambiente tão imenso, 
desconhecido e cheio de informações?

Pensando na segurança dos pequenos, 
a coordenadora do Ensino Fundamen-
tal Anos Iniciais do Colégio Marista 
Champagnat, de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza, preparou 
algumas dicas sobre como as crianças 
podem usar a internet de maneira 
segura. São medidas simples que vão 
trazer mais tranquilidade na hora da 
navegação virtual.
 1. Utilize ferramentas para blo-

quear conteúdos impróprios 
- Muitos aparelhos já contam com 
essa ferramenta, basta ativá-la. Mas 
há outros recursos como o Family 
Link, aplicativo que permite aos 
pais supervisionarem seus filhos 
por meio de uma conta do Google.

 2. Use o sistema de busca segu-
ra do aparelho - Os aparelhos 
costumam vir com esse recurso, 
que limita o tipo de conteúdo 
que será exibido nos resultados 
de pesquisa e impede que sejam 
abertas as páginas que o usuário 
definiu como indesejadas.

 3. Coloque limite no acesso a 
aplicativos e jogos - Criar um 
perfil específico para a criança 
é uma medida bem importante 
presente em computadores e 
funciona da mesma forma como 

Ferramentas para bloquear 
conteúdos indesejados e diálogo aberto 

são medidas fundamentais.

Começaram ontem (10) 
nos Correios as inscrições 
para o ‘Concurso Internacio-
nal de Redação de Cartas’. 
A competição tem como 
objetivo estimular jovens 
e crianças a expressar sua 
criatividade e a melhorar 
seus conhecimentos linguís-
ticos por meio da redação. 
A iniciativa, desenvolvida 
em parceria com escolas e 
estudantes de todo o país, 
recebeu mais de 6 mil ins-
crições no ano passado.

Neste ano, o tema da 
redação é “Escreva uma 
mensagem para um adulto 
sobre o mundo em que vi-
vemos” e podem participar 
alunos de até 15 anos das 
redes públicas e privadas. A 
redação deve ser escrita de 
próprio punho, com caneta 
esferográfica preta ou azul. 
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 20 de março.

Segundo os Correios, o 
primeiro colocado de cada 
estado, e sua respectiva 
escola, receberão prêmios 
em dinheiro e participarão 
da fase nacional. Na segun-
da fase, serão premiados os 
três melhores colocados. 
Além de troféu, os vence-
dores receberão certificado 
e prêmios de até R$ 10 mil. 
O primeiro lugar nacional 
representará o Brasil na 
etapa internacional.

A competição é promovi-
da anualmente pela União 
Postal Universal, sediada 
em Berna, na Suíça, com o 
objetivo de melhorar a alfa-
betização por meio da arte. O 
regulamento e o formulário 
de inscrição estão dispo-
níveis no site (http://www.
correios.com.br/sobre-os-
-correios/educacao-e-cultu-
ra/concurso-internacional-
-de-redacao-de-cartas).

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: FILIPE MARTInS MACIEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/04/1987, 
técnico de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Claudio Damazio Maciel e de Maria Martins de Sousa Maciel; A 
pretendente: MAyAnnA MARA BATISTA BARROSO OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 25/04/1991, analista de crédito, natural de Castelo do Piauí - PI, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Pinto Barroso de Oliveira e 
de Aldêlina Visgueira Batista.

O pretendente: REInALDO MARCIAnO DOS REIS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 04/10/1983, lavador de autos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Paulino dos Reis e de Maria Gorete da 
Silva; A pretendente: TATIAnE MARIA DA COSTA AnDRADE, brasileira, soltei-
ra, nascida aos 01/09/1992, vendedora, natural de Cachoeirinha - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcilio Antonio de Andrade e de 
Maria Irenilda da Costa Andrade.

O pretendente: RAFAEL SAnTOS ALVAREnGA DA ROChA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/07/1991, analista de comercial, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Pedro Alvarenga da Rocha e 
de Eliete Madalena dos Santos Rocha; A pretendente: GRAzIELA DA SILVA SIMAS, 
brasileira, solteira, nascida aos 09/01/2001, atendente, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marival dos Santos Simas e 
de Ana Paula da Silva.

O pretendente: ROBERTO FERnAnDES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/07/1976, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Fernandes dos Santos e 
de Sonia Maria de Amorim Santos; A pretendente: CAuAnE MARIA DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1986, recepcionista, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Heleno da 
Silva e de Joselina Maria da Silva.

O pretendente: ISMAEL OLIVEIRA MARTInS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 17/08/1992, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Almir Martins da Silva e de Sidnei-
de Oliveira da Silva; A pretendente: DIAnE KELLy GOMES FEITOzA, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/04/1991, professora, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Clério Feitoza e de Creuza 
Firmina Gomes Feitoza.

O pretendente: hELISSOn DOuGLAS RODRIGuES FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/10/1998, auxiliar de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gilvan do Carmo Ferreira e de 
Iriscleide Rodrigues dos Santos; A pretendente: SELLEnA ALVES CERquEIRA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 29/04/2003, estudante, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rafael Teixeira de Cerqueira e de 
Vilma Alves Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOAquIM JOSé DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/07/1955, 
jardineiro, natural de Macaparana - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Maria Florzina da Conceição; A pretendente: MARInALVA DA COnCEIçãO 
SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 13/03/1975, do lar, natural de Muritiba - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Bispo Alves dos 
Santos e de Percilia da Conceição.

O pretendente: ALLySOn DA SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Celio Nogueira de Lima 
e de Lucia da Silva; A pretendente: KAMILA FERREIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/09/1999, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Marcolina da Silva 
e de Magda Maria Ferreira.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ThIAGO FERREIRA DIAS, estado civil solteiro, profissão cravador, nas-
cido nesta Capital, SP, no dia (05/08/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Genes Honório Dias e de Rejane Ferreira. A pretendente: GRAzIELA 
LARA, estado civil solteira, profissão auxiliar de acabamento, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (18/08/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de JOEL 
LARA e de ISABEL AIRES DE ALENCAR.

O pretendente: DEVAnIO DAMIãO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
pizzaiolo, nascido em Betânia, PE, no dia (18/08/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião José da Silva e de Rizomar Mourato 
da Cruz Silva. A pretendente: LETÍCIA LIMA MEnÊzES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (20/09/2001), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marcos de Menêzes e de 
Luiza Ineide de Lima Menêzes.

O pretendente: ERICKSOn hEnRIquE MORAIS SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão auditor de estoque, nascido em Maceió, AL, no dia (25/08/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique da Silva e de Maria 
Valdinêz de Morais. A pretendente: EnI ROChA SILVA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (08/02/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Raimundo da 
Silva e de Liliana Rocha da Silva.

O pretendente: EVERTOn MOnTEnEGRO DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão professor de música, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 
(05/03/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias 
Manuel da Silva e de Iraci Montenegro da Silva. A pretendente: BEATRIz CIBELE 
COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (12/02/1995), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Luis Benedito de Oliveira e de 
Andrea Costa Leão de Oliveira.

O pretendente: LuIz hEnRIquE PAIXãO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Caieiras, SP, no dia (03/05/2001), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter de Oliveira e de Nanci da Paixão Moraes. 
A pretendente: PAuLA JAquELInE CAMARGO, estado civil viúva, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Moóca, SP, no dia (09/04/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosana dos Santos.

O pretendente: IAGO DOS SAnTOS BELInO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/01/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio Belino e de Domingas dos Santos. A 
pretendente: LILIAn OLIVEIRA POnCIAnO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Recife, PE, no dia (13/06/1989), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Ponciano da Silva e de Dulcilene 
Severina de Oliveira.

O pretendente: RhAnIEL hERMAnO BARBOSA, estado civil divorciado, profissão ana-
lista de processos, nascido em Jundiaí, SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marisvaldo Hermano Barbosa e de Ivanete Pereira 
Barbosa. A pretendente: LETICIA FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão es-
tagiária, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (11/02/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio Francisco Santos da Silva e de Luciene 
Etelvino de Farias da Silva.

O pretendente: AnTOnIO JORGE PEDIAnI, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em Adamantina, SP, no dia (18/01/1966), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rynaldo Daniel Pediani e de Serafina dos 
Santos Pediani. A pretendente: LuCInEIDE FIDELES DE SOuzA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Seabra, BA, no dia (13/07/1974), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Alves de Souza e de 
Lupercina Fideles de Souza.

O pretendente: RODRIGO REIS SAnTOS FREIRE, estado civil solteiro, profissão 
analista financeiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/02/1984), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Elzo Freire e de Valdite Reis 
Santos. A pretendente: PRISCILA DIAS BERGAMO, estado civil solteira, profissão 
analista financeira, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/07/1987), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Bergamo e de Elizabetti 
Dias de Jesus.

O pretendente: AGOSTInhO FRAnCISCO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão ajudante geral, nascido em Santa Maria do Suaçuí, MG, no dia (24/10/1955), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cecilio Francisco de Oliveira 
e de Secundina Maria de Souza. A pretendente: SILVAnA GOMES DE LIMA SILVA, 
estado civil viúva, profissão empregada doméstica, nascida em Serra Talhada, PE, no dia 
(17/02/1963), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Roseno 
de Lima e de Antonia Gomes da Silva.

O pretendente: GILDEMAR CAVALCAnTE DOS SAnTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/02/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel José dos Santos e de Iraci Cavalcante 
dos Santos. A pretendente: ROSInEIDE DOS SAnTOS PInhEIRO, estado civil solteira, 
profissão cuidadora de idosos, nascida em Poções, BA, no dia (18/05/1984), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pinheiro e de Maria Leide dos 
Santos Pinheiro.
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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:

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

O pretendente: FELIPE BuEnO SAnTOS, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 04/12/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Joaquim dos Santos e de Rosana Bueno. A 
pretendente: DAnIELLI VERDu ChAMuSCA, estado civil solteira, profissão secretária, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (05/09/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Roberto Coura Chamusca e de Silvana 
Garrucho Verdu Chamusca.

O pretendente: DAnILO MOREnO DE SOuzA, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 21/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emmanoel Sergio de Souza e de Julieta 
Moreno de Souza. A pretendente: RITA DE CÁSSIA SAnTOS ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
(02/07/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Antonio de Almeida e de Jomilda Santos Almeida.

O pretendente: BRunO JORGE LISBOA LuCIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/09/1999, padeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdecir Ferreira Lucio e de Tatiane de Lucena Lisboa Lucio; A 
pretendente: ISABELLA nATALy BARBOSA AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 
05/12/2001, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Paulo Augusto de Amorim e de Marileide Alves Barbosa.

O pretendente: JhOnES DE SOuzA RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/01/1995, 
técnico em tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Ribeiro Ramos e de Maria José de Souza 
Ramos; A pretendente: JéSSICA ALVES DE FREITAS SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1995, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Jesus Silva e de Irene Alves de Freitas Silva.

O pretendente: ISAAC FRAnCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/11/1978, eletricista, natural de Guarujá - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Arquimedes Francisco de Oliveira e de Maria Eunice Dantas de Oliveira; 
A pretendente: IVAnI nASCIMEnTO SOARES, brasileira, solteira, nascida aos 03/01/1980, 
analista de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Soares Filho e de Maria do Rosario do Nascimento Soares.

O pretendente: GABRIEL FOnSECA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/03/1999, auxiliar de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cristiano Araujo da Silva e de Marilu Fonseca 
Francisco da Silva; A pretendente: LILIAnE DE JESuS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 18/05/1998, do lar, natural de Mutuípe - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos de Jesus e de Maria Juraci de Jesus Santos.

O pretendente: JOãO CLÁuDIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/06/1991, engenheiro civil, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jônatas Gomes da Silva e de Cledelmira Pereira da Silva; A 
pretendente: AnA CAMILA LOuREnçO OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/05/1993, enfermeira, natural de Batalha - PI, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Newton Gomes de Oliveira e de Maria Zoraide Lourenço Oliveira.

O pretendente: ROGERIO DE ALMEIDA MAChADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/02/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria Jose de Almeida Machado; A pretendente: ADRIAnA 
COnCEIçãO SOuzA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/11/1986, esteticista, 
natural de Camamu - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Raimundo dos Santos e de Elza Conceição Souza Santos.

O pretendente: ALEXAnDRE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/04/1975, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Artur Alves de Oliveira e de Irene de Oliveira Santos; A pretendente: 
ELLEn RODRIGuES GOES, brasileira, solteira, nascida aos 13/12/1987, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de José Carlos Goes e de Zuleide Rodrigues da Silva.

O pretendente: VITOR nEVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/05/1995, 
promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Fernando Rosendo da Silva e de Marlidia de Almeida Neves; 
A pretendente: yASMIM KELLy SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/12/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Izaildo Santos Silva e de Leodite Raimundo da Silva.

O pretendente: VInICIuS DA SILVA LACERDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/11/1997, auxiliar de taxi, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Renildo Santos Lacerda e de Cilene Leite da Silva; A 
pretendente: JOAnA MOuRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 23/11/1996, 
atendente, natural de Vertentes - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Ronilson Severino de Moura e de Janete Moura da Silva.

O pretendente: GIORGIO GIuLIAnO CREMOnESI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/09/1995, técnico de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Luciano Cremonesi e de Vera Lucia Cremonesi; A pretenden-
te: GABRIELA APARECIDA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 05/12/1994, 
instrutora de natação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Donizetti de Almeida e de Maria Aparecida Cardoso de Almeida.

O pretendente: MAuRICIO CuRy CARDOSO, estado civil solteiro, profissão projetista 
de estruturas metálicas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1987, residente e 
domiciliado em Atibaia - SP, filho de Jaime Cardoso Júnior e de Leila Cury Cardoso. 
A pretendente: CAROLInA CORREIA RODRIGuES, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/11/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Antonio Rodrigues e de Elizete Correia 
de Lima Rodrigues. Obs.: Edital recebido do Cartório de Atibaia - SP.

O pretendente: SIDnEI CAVALCAnTE BIzERRA, estado civil solteiro, profissão 
analista de vendas, nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 07/08/1985, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amerinda Seixas Ferro. 
A pretendente: nAyhARA COLELLA BALBInO, estado civil solteira, profissão 
industriaria, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (30/05/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Almir Colella Balbino e de 
Roseli Colella Balbino.

O pretendente: OCTÁVIO hEnRIquE BARIOTTO SILVA, estado civil solteiro, 
profissão consultoria e treinamento, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
08/08/1993, residente e domiciliado na Liberdade, São Paulo - SP, filho de Camila 
Bariotto Silva. A pretendente: ERIKA DE LIMA CALAF, estado civil solteira, pro-
fissão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
(03/08/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Leonel 
Calaf e de Maria Nilcimar de Lima Calaf.

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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Dicas para crianças usarem a 
internet de maneira segura

Hoje em dia, parece que as crianças já nascem com certas habilidades tecnológicas, não é mesmo?

precise mexer no aparelho é algo 
importante para que o pequeno 
não informe ingenuamente sua 
senha a terceiros.

 6. Só instale programas confiá-
veis - Instale aplicativos e progra-
mas de fontes confiáveis, como a 
Google Play e a App Store, por 
exemplo, evitando assim a invasão 
de vírus e espiões indesejados.

 7. Monitore a criança - Mantenha-
-se sempre por perto do seu 
filho também no mundo virtual, 
assim como você faz na vida real. 
Adicione-o como seu contato 
nas redes sociais e se você ainda 
não estiver naquelas em que ele 
está, crie um perfil. Dessa forma, 
poderá observar o que ele está 
postando na internet, as pessoas 
com quem está conversando e 
também aquelas que estão se-
guindo o seu filho.

 8. Mantenha diálogo aberto com 
a criança - Manter um diálogo 
aberto e explicar sobre os riscos 
aos quais a criança está exposta 
se não souber como navegar pelo 
mundo virtual é algo imprescin-
dível. Fale sobre pessoas mal-
-intencionadas, da importância 
de não revelar dados pessoais, 
não enviar fotos íntimas, de evi-
tar adicionar pessoas estranhas, 
entre outras recomendações.

Fonte e mais informações: (www.
colegiosmaristas.com.br).
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nos dispositivos móveis. Além 
de limitar o que será acessado, é 
possível estabelecer um horário 
para que a máquina desligue, a 
fim de controlar o tempo que a 
criança permanece online.

 4. Instale um bom antivírus 
no aparelho - Se proteger de 
hackers e programas maliciosos 
é fundamental para uma navega-
ção segura. Por isso, ter um bom 
antivírus atualizado no aparelho 
evita muita dor de cabeça.

 5. Renove as senhas dos apare-
lhos frequentemente - Trocar 
as senhas de tempos em tempos 
é uma medida importante para 
evitar possíveis invasões. Não 
informar a senha à criança e 
fazer o login sempre que ela 

Correios abrem 
inscrição para concurso 
internacional de cartas
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