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App para gestão completa de negócios

@O PagVendas é um aplicativo grátis que permite ao 
empreendedor ter controle das vendas em tempo 

real, e a fazer gestão completa de seu negócio. Ele também 
tem a função de frente de caixa, possibilitando cadastrar 
produtos, fornecedores, gerenciar o estoque, inclusive 
registrar vendas “no fiado”, à vista e parceladas. O app já 
vêm instalado gratuitamente nas maquininhas Moderninha 
X e Moderninha Smart e também pode ser baixado para 
ser utilizado em celulares Android (pagseguro.com.br/
tudo-em-um).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Liberdade Econômica 
A Associação Brasileira de Bancos realiza na quinta-feira 

(20), a partir das 8h30, uma palestra gratuita sobre a Lei 
de Liberdade Econômica. O objetivo é abordar os pontos 
essenciais da lei como: aplicação e interpretação do direito 
civil, empresarial, econômico, urbanismo e do trabalho, a 
ordenação pública sobre o exercício das profissões, juntas 
comerciais, entre outros. O palestrante, Armando Rovai, foi 
secretário Nacional do Consumidor, presidente da Jucesp 
e presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado. É 
professor da PUC-SP e do Mackenzie, consultor e advogado. 
Inscrições: envie e-mail para: (educacaoexecutiva@abbc.
org.br).    Leia a coluna completa na página 3

Energia 
das Equipes 
de Vendas

Por Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

O percentual de indústrias 
que pretendem investir 
neste ano é o maior desde 
2014, ano da deflagração 
da crise econômica

Naquele período, 85% dos 
empresários do setor rela-

taram que iriam aportar novos 
recursos, enquanto em 2020, 
84% das empresas afirmam 
que pretendem investir na 
operação, segundo a pesquisa 
“Investimentos na Indústria”, 
realizada anualmente pela Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI). O resultado mostra 
a recuperação do otimismo no 
setor industrial, uma vez que o 
índice deste ano é 4% superior 
a intenção relatada em 2019. 

Entre os principais objetivos 
para 2020, o destaque fica por 
conta da melhoria do processo 
produtivo. De acordo com a 
pesquisa, 36% das empresas 
apontam que o aumento de 
produtividade é o grande alvo 
quando pensam em investir 
- percentual semelhante ao 

previsto no ano passado. Na 
sequência, 23% dos gestores 
assinalaram que pretendem 
ampliar a capacidade da linha 
produtiva. 

Para Matheus Pagani, CEO da 
Ploomes, empresa que detém 
plataforma de CRM voltada às 
indústrias e distribuidoras, a 
sinalização é importante para 
o mercado, porém alerta sobre 
o risco envolvido para algumas 
empresas do setor. “Antes de 
contratar mais mão de obra e 
atualizar seu parque de má-
quinas, os líderes precisam ter 
evidência concreta sobre sua 
real demanda em 2020. Essa 
previsão jamais pode ser feita 
pelo chão de fábrica. A orienta-
ção deve ocorrer via inteligência 
administrativa do departamen-
to comercial”, explica.

Nesse contexto, as plata-
formas de CRM (Customer 
Relationship Management 

De acordo com pesquisa Escassez de Talentos, do ManpowerGroup, 
52% das empresas brasileiras enfrentam dificuldade para preencher 
suas vagas. O levantamento representou um crescimento de 18 pontos 
percentuais em relação aos indicadores de 2018 quando o país estava 
com 34%. A pesquisa teve início no Brasil em 2010 e o maior indicador 
foi 71% apontado em 2012. A pesquisa detalha ainda o que atrai os 
profissionais no mercado de trabalho e o que o motiva a fazer carreira 
em uma mesma companhia.   

Escassez de Talentos

Os ataques de hackers são cada vez mais sofisticados e comuns no 
mercado corporativo e até mesmo no cenário político, principalmente 
no que envolve sequestros de informações. Com o objetivo de aumentar 
a resiliência do Brasil no que diz respeito à segurança cibernética, nesta 
semana, o governo publicou o decreto E-Ciber, que estabelece uma 
série de orientações. Outra medida que deve ajudar as organizações 
na segurança de suas informações é a Lei Geral de Proteção de Dados, 
que deve entrar em vigor nesse ano.   

Segurança digital

O Brasil teve cerca de 341,6 mil empresas fechadas em três anos. 
É o que apontam as Estatísticas do Cadastro Central de empresas di-
vulgadas em 2018 pelo IBGE. A pesquisa ainda afirma que o segmento 
mais afetado, com 262,3 mil empresas fechadas neste período, foi o 
do comércio varejista. Os fatores que podem levar uma empresa a 
declarar falência são os mais variados e, muitas vezes, estão vinculados 
a problemas administrativos, financeiros e/ou relacionados à gestão 
de pessoas. Logo, o mais importante é atentar-se aos primeiros sinais 
de dificuldade operacional.   

Recuperação judicial

jcomp/Freepik

Indústrias que pretendem investir miram 
aumento de produtividade com tecnologia

ou gestão de relacionamento 
com o cliente, em português) 
podem ser a ponte da comuni-
cação entre a administração e a 
produção da indústria, gerando 
previsão de demanda por meio 
de relatórios de venda em pri-
meira mão. “Ao acompanhar o 
ciclo completo de vendas de 
um produto em tempo real, 
o departamento comercial 
das indústrias pode fornecer 
informações valiosas para uma 
produção Just-in-Time, econo-
mizando recursos financeiros 
e fornecendo soluções perso-
nalizadas que fidelizem seus 
clientes mais estratégicos”, 
argumenta Pagani.

Dados coletados pela con-
sultoria Gartner revelam que 
o mercado global de CRM 
cresceu 15,6% em 2018 - úl-
timo dado disponível. Com 
movimentação acima de US$ 
48 bilhões, os softwares de 

gestão de relacionamento com 
o cliente já lideram o segmento 
corporativo, superando o ERP. 
A previsão é de que o fatura-
mento atinja US$ 80 bilhões 
até 2025 com a tendência de 
centralização das operações 
das empresas em torno do 
cliente (Customer Centric). 

“O setor industrial já enten-
deu a relevância de incorporar 
um CRM em sua gestão. Al-
gumas indústrias começam a 
usufruir do efeito cascata trazi-
do pela inteligência comercial, 
uma vez que eles aumentam a 
performance dos vendedores e, 
consequentemente, elevam os 
ganhos financeiros com a maior 
recorrência de vendas dentro 
da carteira de clientes. Por isso, 
antes de investir na moderniza-
ção da produtividade, é de suma 
importância observar esse deta-
lhe”, conclui o CEO da Ploomes 
(Fonte: www.motim.cc).
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Assespro-rs/reprodução
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POR uM 2020 MAIS 
ATRAENTE PARA 
O INVESTIMENTO 
ESTRANgEIRO E MAIS 
íNTEgRO PARA O BRASIL

    Leia na página 6

Retomada do crescimento

“A sinalização da pesquisa é importante para o mercado, porém o investimento precisa ser 
realizado de maneira racional”.

Matheus Pagani, 
CEO da Ploomes.
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Visibilidade Trans
Em 2019, pelo menos 124 pessoas 

transgênero, entre homens e mu-
lheres transexuais, transmasculinos 
e travestis, foram assassinadas no 
Brasil, em contextos de transfobia. 
Os dados estão no relatório da 
Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (Antra). Em apenas 
11 dos casos os suspeitos de terem 
cometido os crimes foram identifi-
cados. No relatório, a Antra faz um 
alerta também para o problema da 
subnotificação já que a real motivação 
dos crimes nem sempre é explicitada.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/por-um-2020-mais-atraente-para-o-investimento-estrangeiro-e-mais-integro-para-o-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/energia-das-equipes-de-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/lgpd-deve-ajudar-as-empresas-na-seguranca-digital-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/descubra-como-o-processo-de-recuperacao-judicial-pode-salvar-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/metade-das-empresas-brasileiras-tem-dificuldade-em-preencher-vagas/
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Respeito ao Idoso
Existe uma 
preocupação 
constante, anunciada 
em jornais, redes 
sociais, e tantos outros 
órgãos da sociedade, 
sobre o respeito que se 
deve ter para com os 
idosos

Para mim, essa preocu-
pação é desnecessá-
ria. Por quê? Porque 

respeitar o idoso, seja quem 
for, é uma obrigação e um 
sentimento que vai além 
da caridade e do amor, 
pois deve ser algo inerente 
e eterno ao ser humano. 
Assistimos enlevadas e 
emocionadas cenas de ani-
mais respeitando seus pares 
mais velhos. Dando atenção 
e guarida até a morte do 
membro “idoso” do grupo. 

E nós, seres inteligentes e 
evoluídos, temos que fazer 
campanhas, movimentos 
sociais, eventos, para con-
clamarmos o respeito aos 
idosos? Algo que deveria 
ser um dever inalienável 
de qualquer pessoa mais 
jovem e um direito (também 
inalienável) de qualquer 
pessoa idosa.

A questão é que estamos 
ficando velhos e não nos 
preparamos para isso. 

Em sete décadas, a média 
de vida do brasileiro aumen-
tou 30 anos, saindo de 45,4 
anos, em 1940, para 75,4 
anos, em 2015. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
em 2030, o número deve 
superar o de crianças e 
adolescentes de 0 a 14 anos. 
Mas já estamos sentindo 
agora o aumento no número 
de idosos desamparados 
pela família. Os albergues 
públicos estão lotados e a 
demanda por vagas entre 
pessoas de mais de 60 anos 
não para de crescer, segun-
do estudo do Ministério do 
Desenvolvimento Social.

Segundo o IBGE, entre 
2012 e 2017, a população de 
idosos no País saltou 19,5%, 
de 25,4 milhões para mais de 
30,2 milhões de pessoas. No 
mesmo período, o número 
de homens e mulheres 
com 60 anos ou mais nos 
albergues públicos cresceu 
33%, de 45,8 mil para 60,8 
mil. O desamparo familiar 
cresce mais rápido que a 
expectativa de vida — e o 

Brasil precisa de um projeto 
para reforçar os cuidados 
prolongados e a assistência 
na velhice.

Atrevo-me a dizer que 
quem não respeita os mais 
velhos, os idosos, é alguém 
sem alma e sem compaixão. 
Pessoas que pavimentaram 
as estradas por onde nós, os 
mais jovens, estamos trafe-
gando, que nos legaram um 
país maravilhoso pelo tra-
balho árduo e dignificante, 
que abriram picadas, para 
que os mais jovens pudes-
sem caminhar seguros e de 
cabeça erguida, têm que ter 
movimentos e ações sociais 
para serem protegidos? Isso 
é um disparate sem prece-
dentes.

Para que os idosos de hoje 
e do futuro tenham qualida-
de de vida, é preciso garantir 
direitos em questões como 
saúde, trabalho, assistência 
social, educação, cultura, 
esporte, habitação e meios 
de transporte. No Brasil, 
esses direitos são regu-
lamentados pela Política 
Nacional do Idoso, bem 
como o Estatuto do Idoso, 
sancionados em 1994 e em 
2003, respectivamente. Mas 
regulamentar não basta.

É urgente que a sociedade 
tenha a consciência do res-
peito à terceira idade, para 
que os idosos tenham uma 
vida digna em qualquer es-
paço público, em qualquer 
lar, em qualquer grupo so-
cial. Sem precisar de lei ou 
campanha que o privilegie, 
mas que o respeito e a gra-
tidão sejam suficientes. 

Desenvolver no coração 
de todos nós um amor e um 
respeito natural a qualquer 
cidadã ou cidadão idoso, 
uma segurança, proteção e 
carinhos por todo nós, seres 
humanos, tão grande e ma-
jestoso, como dos animais 
irracionais para com seus 
idosos do grupo. 

Vamos aprender a fazer 
crescer em nós, dentro de 
nossas almas, um senti-
mento que já existe ali, mas 
que esquecemos de regá-lo, 
adubá-lo, e que tem o nome 
de fraternidade, para criar-
mos uma sociedade que tem 
como Lei eterna o amor 
pelos nossos idosos. Antes 
que seja tarde demais.

(*) - É fotógrafa e voluntária, membro 
do Rotary Club Curitiba Rebouças e 

da Soroptimist International of The 
Americas - Região Brasil.

Cida Leit (*)

Internacionalização de 
startups: é preciso ser PJ para 

atuar nos Estados Unidos?

No entanto, para que se estabe-
leça como um negócio susten-
tável e lucrativo, os fundadores 

precisam contar com um suporte legal 
capaz de harmonizar as questões jurí-
dicas dos dois países. De acordo com 
o advogado Vinícius Bicalho - CEO da 
Bicalho Consultoria Legal – empresa 
especializada em migração, interna-
cionalização de negócios e franquias 
– uma das dúvidas mais questionadas 
pelos empresários é o fato de precisa-
rem ou não se tornar pessoas jurídicas 
(PJ) para atuar fora do país.

“Nos Estados Unidos, os trâmites bu-
rocráticos para abrir uma empresa são 
infinitamente mais simples e rápidos 
que no Brasil. Não há necessidade de 
ser pessoa jurídica para empreender no 
país, isso é um mito! Porém, os empre-
endedores precisam estar cientes de 
que o imposto de herança e sucessão 
patrimonial é bem alto no exterior: ou 
seja, se ele investir nos EUA e vier a 
falecer sem ser residente local, seus 
herdeiros vão demorar anos para re-
ceber o patrimônio. E nesse ponto ser 
PJ facilita bastante”, explica. “Apenas 
em modelo de comparação, existe uma 
faixa de isenção para o estrangeiro de 
US$ 60 mil. Já para os residentes legais 
solteiros é de US$ 11 milhões e para 
os casados US$ 22 milhões”.

Assim como para o advogado Arthur 
Braga Nascimento - CEO da Bonuz, 
escritório de advocacia especializado 
em startups e empresas em fase inicial, 
ao possuir uma estrutura, composta 
de uma ou mais empresas no exte-
rior, é importante ter o registro para 
que a realização ou recebimento de 
investimentos, considerando a carga 
tributária do país que terá atuação, 
tenha fluidez e segurança. O conforto 
em evitar discussões societárias e de 
regras específicas da legislação local 
é evidente.

“Neste sentido, as estruturas es-
trangeiras são recomendadas, com o 
devido estudo para melhor adequa-
ção, tanto de tipo societário como de 
jurisdição e governança exigido pelos 
órgãos mundiais, pois proporcionam 
eficiência fiscal e facilitam nas nego-
ciações com empreendedores estran-
geiros, além de trazer mais conforto 
em investir e negociar”, explica.

Ainda segundo Vinícius Bicalho, ape-
sar de ser extremamente consolidado, 
o mercado americano não tolera ama-
dorismos. Para o país, se uma pessoa 
está pretendendo expandir a sua mar-
ca, significa que está preparada e que 
conhece a realidade local, bem como 
as questões empresariais. Na visão da 
Bicalho Consultoria, o efeito colateral 
positivo da internacionalização é a 
certificação da qualidade do negócio, 
uma vez que muitos conhecimentos 
são absorvidos durante a caminhada.

“Um ponto importante na internacio-
nalização de startups é ter uma assesso-
ria que esteja inserida nas duas pontas e 
seja capaz de harmonizar as demandas 
nacionais e internacionais. Essa equipe 
deve conhecer a realidade de cada um 
dos países e elaborar o melhor formato 
para cada situação”, finaliza. 

É bastante comum vermos empreendedores abrindo startups no Brasil com o intuito de levá-las 
posteriormente para o exterior. Para as empresas, a internacionalização marca a atuação da atividade 
em nível global, passando a ser mais valorizada aos olhos do mercado.
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News@TI
Inscrições para Programa I-Traction 2020

@O BTG Pactual acaba de abrir inscrições para o Programa I-
-Traction 2020, dedicado à contratação de sua nova geração de 

talentos na área de tecnologia. Profissionais com formação completa 
entre julho de 2017 a julho de 2020 podem se inscrever no processo 
seletivo até o dia 28 de fevereiro. Ao todo, são 40 vagas divididas entre 
os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, com início de trabalho 
em abril de 2020. O processo seletivo é divido em quatro etapas: 
inscrições e análise de currículos; testes online; dinâmicas em grupo 
com os gestores de tecnologia no Rio e São Paulo; e entrevista final 
com os sócios de tecnologia, o chamado I-Traction Day, que acon-
tece num sábado (28/03), dia em que os resultados são anunciados.
As inscrições podem ser feitas por candidatos de todo o Brasil por 
meio do seguinte link: https://jobs.kenoby.com/I-Tractionbtgpactual.

Mídia e Pesquisa vai debater divulgação 
científica e mídias digitais

@O 5º Encontro Mídia e Pesquisa terá como tema a Divulgação Cien-
tífica e Mídias Digitais. O evento vai reunir cientistas, professores, 

jornalistas e estudantes no dia 7 de abril de 2020, das 8h30 às 12h30, 
para discutir e debater como as mídias digitais podem ajudar a promover 
a divulgação da ciência. O evento é organizado pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e será realizado no Centro de Convenções da Uni-
camp, em Campinas, SP (https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/
evento/409445/5-encontro-midia--pesquisa#sec-programacao).

São Paulo, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Como iluminar o Dark Data?
Lembra das fotos que você tirou durante 

as férias que ficaram guardadas na sua 
máquina? Um dia você pode querer ver 
de novo ou mandar para alguém. Mas, na 
maioria das vezes, essas fotos ficam apenas 
ocupando espaço. E isso acontece regular-
mente, até chegar o dia que você não terá 
ideia do que existe ali armazenado, devido 
à enorme quantidade de arquivos.

O mesmo ocorre em maior escala nas 
empresas. Os dados estão sendo salvos 
ou coletados todos os dias, e leva tempo 
para alguém perceber que há uma enorme 
quantidade de informações sem utilidade 
armazenadas nos servidores. Isso é o que 
chamamos de Dark Data. O Gartner define 
esses dados como os ativos de informações 
que as organizações coletam, processam e 
armazenam durante atividades comerciais 
regulares, mas geralmente não são usados 
para outros fins, como análises, relaciona-
mentos comerciais e monetização direta.

Armazenar e proteger dados sem uso 
geralmente incorre em mais despesa (e às 
vezes maior risco) que valor. Ainda assim, 
a existência do Dark Data não pode ser 
ignorada. Segundo Heinz College, da Uni-
versidade Carnegie Mellon, cerca de 90% 
das informações corporativas se enqua-
dram nesta categoria, pois as organizações 
geralmente retêm estes dados apenas para 
fins de conformidade.

Esse tipo de informação não deveria se 
limitar às questões regulatórias. Pode até 
ser bastante útil para obter insights aos 
tomadores de decisão. Nesse sentido, a 

análise de dados é fundamental. Saber qual 
tipo de dado será relevante e deverá ser 
armazenado é um diferencial que pode im-
pactar diretamente nos gastos da empresa. 
Além disso, transformar esses dados em 
informações e insights de qualidade é outro 
ponto que também precisa ser levado em 
consideração.

Em uma pesquisa global de 2019 realiza-
da pela Serasa Experian sobre qualidade 
de dados, constatou-se que 95% das em-
presas acreditam que a má qualidade das 
informações nas empresas impacta nega-
tivamente a interação com o consumidor, 
a reputação e a eficiência das operações. 
Dessa forma, fica cada vez mais evidente 
que a melhor maneira de lidar com a si-
tuação é aplicar uma base analítica sobre 
os dados antes mesmo de armazená-los, e 
quanto mais cedo essas informações forem 
estruturadas, mais cedo será possível saber 

o que deve estar disponível e o que deve 
ser armazenado.

Uma análise posterior também é possível. 
Com os bilhões de arquivos que muitas 
empresas guardam, não é possível fazer 
uma análise manual, mas existem várias 
ferramentas para este gerenciamento que 
usam tecnologias de ponta, como all-flash, 
Inteligência Artificial e machine learning 
para fazer esta análise, categorizando o que 
pode ser utilizado, e eliminando o que não 
tem utilidade à empresa. Esse gerencia-
mento de informações se torna essencial 
para o futuro dos negócios, pois permite 
acesso inteligente ao bem mais precioso 
da empresa e mantém a sua continuidade, 
fornecendo ferramentas de tomada de 
decisão à medida que avança o aumento 
da criação de dados.

(Fonte: Paulo de Godoy é country manager 
da Pure Storage Brasil).
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Saúde e bem-estar: a 
vida além das planilhas

50,3% das pessoas têm 
a falta de tempo como 
motivo para não se 
exercitarem

Checar e-mails, criar 
um powerpoint, fazer 
uma apresentação 

para a equipe, fechar no-
vos negócios, prospectar 
clientes, criar campanhas, 
negociar com fornecedores, 
fazer contas, assinar con-
tratos e claro, preencher 
planilhas, são atividades 
rotineiras para boa parte dos 
trabalhadores. Tudo isso, de 
modo geral, deve ser feito no 
período de 8 horas, o tão co-
nhecido horário comercial. 

Todos os dias recebemos 
um total de 24 horas. Se 
nesse período, 8 horas 
são voltadas ao trabalho e 
outras 8 devem ser direcio-
nadas para o sono, segundo 
recomendações, restam 8 
horas para fazer qualquer 
outra atividade que promova 
bem-estar. É justamente por 
sobrar somente um terço do 
dia para atividades gerais 
que boa parte dos trabalha-
dores não praticam exercício 
físico. 

Um estudo quantitativo, 
feito com 82.019.207 pro-
fissionais em exercício, por 
meio da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, 
realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em todo 
território nacional, revelou 
que 50,3% das pessoas têm a 
falta de tempo como motivo 
para não se exercitarem. 

Outro fator que impede a 
prática é a questão financei-
ra, de acordo com 10% dos 
entrevistados da pesquisa. 
Sendo assim, o sedentaris-
mo não é algo distante da 
realidade dos trabalhadores, 
e isso deve ser um sinal de 
alerta, já que as consequ-

ências para a ausência de 
atividade física podem ser 
desde atrofia muscular até 
o surgimento de doenças 
cardiovasculares, que são 
a principal causa de morte 
no mundo, de acordo com 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

Além de prevenir doenças, 
a atividade física estimula 
a produção de hormônios 
como a serotonina, dopami-
na e endorfina, que geram 
sensações positivas no cor-
po, aliviando o mau humor, 
a indisposição e o mal-estar, 
trazendo benefícios para os 
trabalhadores, tanto na vida 
pessoal quanto profissional. 

Dessa forma, o incentivo 
para a prática de atividade 
física pelas empresas pode 
ser o diferencial para criar 
um ambiente de trabalho 
onde os colaboradores se 
sintam bem, além de agre-
gar qualidade de vida. Se 
o custo e a falta de tempo 
eram impedimentos para 
boa parte dos profissionais, 
o benefício corporativo para 
a prática de exercícios pode 
ser uma boa saída. 

Além de valores reduzi-
dos, o benefício proporciona 
flexibilidade de escolha de 
academia, possibilitando 
ao profissional variar entre 
uma mais próxima de casa 
e outra do trabalho, otimi-
zando o tempo gasto com 
deslocamento, de acordo 
com a disponibilidade na-
quele dia. 

Aumentar a capacidade 
de concentração, o espírito 
de equipe e a confiança em 
si são alguns dos efeitos 
que a atividade física gera, 
os quais beneficiam tanto 
os profissionais quanto os 
empregadores. Uma equipe 
mais feliz e saudável certa-
mente será mais produtiva. 

(*) - É diretor executivo da TotalPass.

Diogo Corona (*)
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D - CEO for One Month
O Grupo Adecco amplia o processo seletivo do programa ‘CEO 
for One Month’. A partir de agora, além de universitários, recém-
-formados e profissionais que estão em início de carreira também 
poderão se inscrever para participar da iniciativa. Para isso, basta 
acessar o site: (http://www.ceoforonemonth.com/). Os candidatos 
inscritos passarão por fases globais de seleção e por etapas nacio-
nais que irão selecionar os dez finalistas, que participarão de um 
bootcamp na matriz do grupo, em São Paulo. Em parceria com a 
Estágio Online, uma das dinâmicas do processo seletivo, utiliza tec-
nologias de inteligência artificial para simular a vivência e tomada 
de decisão de um CEO. 

E - Whisky Experience
Imagine aprender o passo a passo para fabricar seu próprio Whisky 
Single Malt em casa, de maneira simples, rápida e profissional: é o que 
oferece o novo curso do Mestre dos Destilados, o “Whisky Experience”. 
Com formato 100% online, ele é dividido em cinco módulos: introdução 
(sobre a compra do alambique e demais acessórios direto da fábrica); 
matéria-prima (sobre os conceitos do whisky); fermentação (como 
as leveduras transformam o açúcar em álcool); destilação (utilização 
das mesmas técnicas de destilarias famosas e premiadas da Escócia) 
e envelhecimento (como envelhecer o whisky perfeitamente). Para 
mais informações, acesse: (https://mestredosdestilados.com.br/whisky-
-experience/).

F - Maratona de Criação  
O Santander Brasil abre as inscrições para a segunda edição do The 
Code Force – Hackathon. A maratona visa estimular a criação de no-
vas soluções tecnológicas, atendendo aos desafios propostos de três 
empresas do ecossistema Santander: a emDia, de negociação online de 
dívidas; a Pi, plataforma digital de investimentos; e SIM, que concede 
crédito com garantia. Podem participar desenvolvedores, designers 
e especialistas de negócios de qualquer lugar do País, e as inscrições 
deverão ser realizadas no site (www.thecodeforce.com.br). O prazo de 
envio dos dados dos interessados é até o dia 10 de março.

A - Programa de Formação 
As inscrições para o Programa de Formação do Grupo FCamara 
(www.fcamara.com.br) – empresa de TI e consultoria que transforma 
desafios de tecnologia em soluções digitais inovadoras - está com 
inscrições abertas até amanhã (14). O programa tem vagas para 
a Capital e Santos e busca perfis nas áreas de desenvolvedor Full 
Stack –  profissional que desenvolve diversas aplicações utilizando 
linguagens modernas para solucionar problemas em diferentes 
áreas do mercado – e User Experience -  especialista em garantir 
que o design projetado atenda a todas às necessidades dos usuá-
rios. Formulário de inscrição e mais informações no link (https://
bit.ly/2NR3YL1).

B - Engenharia de Custos
De 25 a 28 de março, profissionais de engenharia estarão reunidos 
em Brasília para discutir o Sistema de Custos Referenciais de Obras 
– SICRO. O evento, promovido pela New Roads, será ministrado pelo 
engenheiro e analista de Infraestrutura de Transportes do Dnit, Luiz 
Heleno Albuquerque Filho. O encontro objetiva fornecer aos técnicos 
e profissionais elementos básicos de Engenharia de Custos, princi-
palmente os conceitos e as discussões afetas à definição dos custos 
diretos das obras de infraestrutura de transportes, particularmente 
da mão de obra, dos equipamentos, das atividades auxiliares e das 
cargas e descargas de materiais. Mais informações: (www.newroads.
com.br).

C - Empréstimo pela Internet 
Pesquisa encomendada pela fintech de crédito online Noverde aponta 
que o principal motivo das pessoas que buscam por empréstimos pela 
internet é quitar contas básicas em atraso: 54.5%. O segundo motivo 
é sair do cheque especial com 13,9%; e 10,7% alegaram razões como 
pagar uma reforma ou conserto que saiu mais caro que o previsto, ter 
capital de giro para o negócio ou despesas de saúde. O crédito digital 
já é hábito para 51,7% dos entrevistados que relatam terem feito dois 
empréstimos pela internet nos últimos 12 meses. Mais informações 
(www.noverde.com.br).  

G - Brasileiros em Ushuaia 
A agência brasileira, que vem atuando há sete anos com os destinos da Pa-
tagônia Argentina, e já levou mais de 150 mil visitantes para cidades como 
Ushuaia e El Calafate, vai receber o Prêmio Empresa Brasileira 2020. O 
evento, que ocorre no dia 12 de maio no Maksoud Plaza, integra a 13ª edição 
do Brazil Quality Summit, realizado pelo Latin American Quality Institute 
– LAQI. Com a premiação, a organizadora ressalta a importante gestão reali-
zada pela Brasileiros em Ushuaia, por sua destacada atividade empresarial e 
pelo compromisso de adequar-se ao Modelo de Excelência Latin American 
Excellence Model. Outras informações: (www.brasileirosemushuaia.com.br).

H - Brasileiros na República Tcheca
Com a entrada de 60,858 brasileiros em 2019, a República Tcheca contabiliza 
5,50% de crescimento na entrada de visitantes do Brasil, em comparação com 
2018. Maior exportador de turistas da América Latina com 30,62% do merca-
do, o Brasil é seguido pelo México, que tem uma fatia de 22,63% e mostrou 
crescimento de 3,96%. Tais números são mais expressivos se levarmos em 
conta as dimensões do país, a distância e a ausência de vôos diretos e a não 
contabilização de turistas brasileiros com dupla cidadania e que entram no 
país como europeus. Praga continua a ser a cidade mais visitada, mas outras 
cidades como Karlovy Vary, Cesky Krumlov e Brno apresentam fatias maiores 
do número de turistas brasileiros. Saiba mais em (www.destinotchequia.com).

I - Transformação Digital 
A Sky.One – uma das 10 melhores empresas segundo o ranking Top 25 Startups 
LinkedIn Brasil e detentora do selo Great Place To Work – promove no dia 10 
de março, no WTC Golden Hall, das 8h às 19h, o ‘Sky.One Connect’, evento 
que discutirá o impacto da transformação digital nas empresas de software. 
Com três trilhas de conhecimento: Tecnologia & Inovação, Mercado & Negócio 
e Startups & Empreendedorismo, reunirá grandes especialistas de mercado, 
como o autor do best-seller “Receita Previsível”, Aaron Ross. O evento supre 
a carência de compartilhamento de boas práticas e networking focado na 
indústria de TI, para empresas desenvolvedoras e integradoras de software. 
Confira a programação em: (https://skyoneconnect.com.br).

J - Gestão Sucroenergética
Está aberto o período de inscrição para o curso Master of Technology Admi-
nistration em Gestão Industrial Sucroenergética, oferecido pela UFSCar. As 
aulas acontecem no Ceise-BR, em Sertãozinho. O curso objetiva capacitar 
para o gerenciamento de atividades relacionadas ao setor sucroenergético, 
visando qualidade e sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Ao longo 
dos meses, serão oferecidas disciplinas sobre matéria-prima para produção 
de açúcar e de álcool; tecnologia de produção de açúcar, álcool e energia; 
biotecnologia na indústria sucroalcooleira; e gestão de pesquisa, desen-
volvimento e inovações e de recursos humanos e metodologia científica. 
Informações (http://bit.ly/mtaserbox), Tel. (16) 3543-2671.
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Presidente do Simpi, Joseph Couri.

Os dados fazem parte da 83ª ro-
dada do Indicador de Atividade 
da Micro e Pequena Indústria 

de São Paulo, encomendado pelo Sin-
dicato da Micro e Pequena Indústria 
(Simpi) ao Instituto Datafolha.

Mesmo que alguns indicadores es-
tejam melhores este ano, ainda não 
foi possível compensar as perdas 
sofridas com os resultados negativos 
dos últimos anos. A satisfação com o 
faturamento melhorou 12% no mês 
de janeiro de 2020 em relação a ja-
neiro de 2019 e se manteve estável 
comparando com dezembro/2019. A 
pesquisa mostrou que 43% das MPI’s 
consideraram o faturamento ótimo/
bom, comparado com janeiro de 2019 
eram 31%.

A disfunção erétil é um grande problema que acompanha a 
população adulta.

Ainda que preocupados, 
os homens estão cada vez 
mais engajados no com-
bate à disfunção erétil. 
Segundo pesquisa feita 
pelo Farmácias APP, maior 
aplicativo de vendas online 
de saúde e beleza do Brasil, 
o crescimento nas vendas 
de medicamentos para esta 
doença foi exponencial em 
2019: 36,72% em relação 
a 2018.

“A disfunção erétil é 
um grande problema que 
acompanha a população 
adulta. Estes medicamen-
tos trouxeram uma nova 
perspectiva e uma melhor 
qualidade na vida sexual 
e na autoestima dessas 
pessoas” afirma Marcos 
Caseiro, professor do curso 
de medicina da São Judas.

Segundo o especialista, o 
aumento nas vendas não é 
uma surpresa. 

Indústria fecha 
2019 com 
recuo de 1,1%

A produção industrial 
caiu em sete dos 15 locais 
pesquisados pelo  IBGE, em 
2019, o que levou a indústria 
brasileira a encerrar o ano 
com recuo de 1,1%, depois 
de dois períodos seguidos de 
crescimento. O resultado ne-
gativo foi puxado, sobretudo, 
pela crise no setor extrativo 
dos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, que fez 
com que as indústrias desses 
estados recuassem 5,6% e 
15,7%, respectivamente.

A indústria capixaba tam-
bém foi influenciada pela 
menor produção de óleos 
brutos de petróleo e gás 
natural, além da saturação 
do setor de celulose e papel, 
de acordo com a Pesquisa 
Industrial Mensal Regional 
divulgada pelo IBGE. Os 
demais resultados negativos 
do ano foram registrados nas 
indústrias da Região Nor-
deste, com queda de 3,1%, 
e ainda na Bahia, no Mato 
Grosso, em Pernambuco e 
no Pará.

Por outro lado, o melhor 
desempenho industrial de 
2019 veio do Paraná, que 
avançou 5,7%, com o aumen-
to na produção de automó-
veis e caminhões. Também 
apresentaram crescimento 
as indústrias do Rio de Janei-
ro, Amazonas, de Goiás, do 
Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, do Ceará e de São 
Paulo (ABr).

O Produto Interno Bruto (PIB) do 
agronegócio cresceu 2,4% de janei-
ro a novembro de 2019, segundo a 
Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) e do Centro 
de Estudos Avançados em economia 
Aplicada (Cepea/USP). O resultado 
foi impulsionado pelo segmento de 
insumos, que teve alta de 6,42%, 
seguido por agrosserviços (4,57%) 

e agroindústria (3,93%). A atividade 
primária foi a única com desempenho 
negativo (-4,12%).

A pecuária continuou puxando a 
expansão do PIB do agro. No acu-
mulado de 11 meses no ano passado, 
o setor teve crescimento de 17,19%, 
com resultado positivo em todos os 
elos da cadeia produtiva. “Ao longo 
de 2019, os preços dos produtos do 

ramo pecuário tiveram alta significa-
tiva, refletindo a aquecida demanda 
por carne no mercado externo em 
decorrência da Peste Suína Africana 
(PSA). Além disso, registrou-se bom 
desempenho das produções de bovi-
nos, suínos, ovos e leite no País”, diz 
o estudo CNA/Cepea.

Já o ramo agrícola teve queda de 
3,06% no período de janeiro a novem-

bro. “O elevado custo de produção em 
2019 pressionou significativamente o 
PIB do segmento primário agrícola. So-
mada à elevação do custo de produção, 
2019 foi marcado por queda de preço 
de produtos como algodão, mandioca, 
café e soja, comparativamente ao 
ano anterior”, explica a publicação 
(Redação AI/SI).

Indicadores das pequenas indústrias 
estão melhores que no ano passado

Comparando com o ano de 2019, alguns indicadores das micro e pequenas indústrias (MPI’s) do estado 
de São Paulo apresentam melhoras, mas o resultado de janeiro de 2020, comparado a dezembro 2019, 
segue estável

O Índice de Contratação e Demissão 
fechou o primeiro mês de 2020 com a 
marca de 101 pontos, bem próximo da 
margem de estabilidade. Esta pontu-
ação significa que houve mais contra-
tações do que demissões. Em janeiro 
o Índice de Expectativa alcançou 167 
pontos, o mesmo resultado de fevereiro 
do ano passado. Está é a maior pontu-
ação registrada desde março de 2013, 
quando a pesquisa começou.

O presidente do Simpi, Joseph Couri, 
comenta os indicadores do primeiro 
mês de 2020. “O índice de expectati-
va está alto e começa a se refletir em 
alguns indicadores econômicos. E, 
quanto ao crédito, o anúncio da queda 
na taxa de juros não chegou na ponta, 
para o tomador”, destacou (AI/Simpi).

Cresceram as vendas de 
medicamentos para disfunção erétil c

A tendência em 2020 é 
de alta nas vendas. Um dos 
principais fatores para esse 
aumento é a democratização 
destes medicamentos após 
a quebra da última patente 
do Viagra ainda este ano. 

Com isso, a fabricação será 
ainda mais facilitada e, con-
sequentemente, os preços 
estarão mais competitivos. 
Fonte e mais informações: 
(www.farmaciasapp.com.
br).

PIB do agronegócio cresceu 2,4% de janeiro a novembro
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes 

Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CLáuDIO PEREIRA DA COSTA JunIOR, profissão: desenhista projetista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 26/07/1993, residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, filho de Claudio Pereira da Costa e de 
Vanilda Lima Pereira da Costa. A pretendente: VIVIAnE ROChA PInTO DA SILVA, 
profissão: técnica em Saúde Bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Aluizo Rocha da Silva e de Valquiria Pinto.

O pretendente: WILSOn BARBOSA DE OLIVEIRA JúnIOR, profissão: promotor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Barbosa de Oliveira 
e de Cilene Honorio da Silva Oliveira. A pretendente: ÉRICA hOnORIO DA SILVA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 
11/08/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Honorio 
da Silva e de Ana Clévida da Silva Santos.

O pretendente: MARCILIO FREIRE DOS SAnTOS, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1982, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de José Benedito Fernandes dos Santos e de Fernanda 
Freire dos Santos. A pretendente: LEILIAnE FERnAnDES SAnTOS, profissão: analista 
de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 01/09/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enock Umberto dos Santos 
e de Marilene Fernandes dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO DOS SAnTOS BOnIFáCIO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aloisio Bonifácio e de Ivonilda dos 
Santos Bonifácio. A pretendente: MIChELLE SOARES DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 24/03/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Soares da Silva.

O pretendente: WILLIAM MARCELInO DOS SAnTOS, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luis dos Santos e de Margarete 
Justino Marcelino dos Santos. A pretendente: DAIAnE SILVA DOS SAnTOS, profissão: 
agente de agendamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 05/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
dos Santos e de Maria da Penha Silva.

O pretendente: JOnAThAn hEnRIquE DOMInGOS DOS SAnTOS, profissão: esto-
quista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1992, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Carlos Domingos dos Santos e 
de Neusa Henrique Ramos dos Santos. A pretendente: ELIzABETh LAuREnTInO DA 
SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adalberto Laurentino da Silva e de Maria Bernardo da Silva.

O pretendente: AnDERSOn JOnATAn ROMãO DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/04/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geovani Romão Xavier e de 
Iris Ferreira da Silva. A pretendente: ADRIELy DA COSTA COuTInhO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Aparecido Coutinho 
e de Adriana da Costa Coutinho.

O pretendente: KAIquE LEITE MOREIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Moreira de Carvalho e de Antonia Ferreira Leite 
de Carvalho. A pretendente: LARISSA MOLATESTA EuFRASIO, profissão: assistente 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto 
Eufrasio e de Rosana Molatesta Eufrasio.

O pretendente: ThIAGO DA SILVA nIz, profissão: Office boy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alemar Moreira Niz e de Luciana da Silva. A 
pretendente: LuCIAnA nOGuEIRA ARAuJO, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Luiz, MA, data-nascimento: 25/06/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Feitoza Araujo e de Luzia 
Goes Nogueira.

O pretendente: DAVIDSOn APARECIDO PInTO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 12/08/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Raimundo Pinto e de Maria Aparecida de 
Jesus. A pretendente: DAIAnE SOARES DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Poção de Pedras, MA, data-nascimento: 19/10/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José da Silva 
e de Maria Soares da Silva.

O pretendente: DEMILSOn DE JESuS MOREIRA, profissão: protético, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 13/04/1987, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Manoel Moreira Filho e de Antonia de Jesus Moreira. 
A pretendente: LIDIAnE LAuREnTInO DE FARIAS, profissão: protética, estado civil: 
solteira, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 30/03/1988, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Bezerra de Farias e de Maria do Céu 
Laurentino de Farias.

O pretendente: FABRICIO JESuS ALMEIDA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Macarani, BA, data-nascimento: 09/06/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marisa Jesus Almeida. O pretendente: 
MAICOn DOS SAnTOS ChAVES, profissão: operador de telemarketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delmário de Souza Chaves e de Cidelicia 
Chaves dos Santos.

O pretendente: RAFAEL GIMEnES MACEDO, profissão: auxiliar de monitoramento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1988, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Dias Macedo e de Sandra 
da Silva Gimenes. A pretendente: JuLIAnA SAMPAIO OLIVEIRA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 29/09/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Silva Oliveira e de Altamira 
Silva Sampaio Oliveira.

O pretendente: RAIVALDO DOS SAnTOS CORREIA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Marcionilio Souza, BA, data-nascimento: 05/12/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Vicente Correia e de Railda 
Amaral dos Santos Correia. A pretendente: MARIA CLAuDIAnA ALVES RODRIGuES, 
profissão: perfumista, estado civil: solteira, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 
26/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Ro-
drigues Barbosa e de Edileusa Alves Rodrigues.

O pretendente: LAyOn GREGORE DOS SAnTOS, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elizete Batista dos Santos. A pre-
tendente: ThAMIRyS MARTInS ExPInDOLA, profissão: assistente juridico, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednardo Alves Expindola e de Vania 
Marina da Silva Martins.

O pretendente: FRAnCISCO PEREIRA DE LIMA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 06/09/1956, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira de Araújo e de Maria 
Rosira de Jesús. A pretendente: VERônICA FERREIRA DE SOuSA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
08/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de 
Fátima Ferreira de Souza.

O pretendente: KELVIn PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Oliveira da Silva e de Maria 
de Fatima Pereira. A pretendente: RAPhAELLE ARAuJO DE ALMEIDA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Caetano de Almeida 
e de Roberta Silva Araujo.

O pretendente: GuILhERME VInICIuS DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sueli Estevam da Silva. A pretenden-
te: ALInE DOS SAnTOS FERREIRA, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes Ferreira e de Marilene Cordeiro dos Santos.

O pretendente: KLEITOn hELIODORIO DA COnCEIçãO PARDInI, profissão: 
agente comunitário de saúde, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/05/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Alfredo Pardini Neto e de Sonia Aparecida da Conceição Pardini. A pretenden-
te: AnA CAROLInA PInhEIRO DE AzEVEDO, profissão: enfermeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Francisco do Prado Azevedo 
e de Maria Aparecida Pinheiro.

O pretendente: CLAuDIO DE quEIROz CAETAnO, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Severino Caetano e de Creusa Santana 
de Queiroz Caetano. A pretendente: MORGAnA ARAuJO DE CARVALhO, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
18/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
de Carvalho e de Oneida Porto de Araujo Carvalho.

O pretendente: REnATO LIBERTI DA SILVA ALVES, profissão: aprendiz administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
22/01/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato da Silva 
Bezerra Alves e de Elisangela Liberti dos Santos. A pretendente: AMAnDA xAVIER DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 22/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlito 
Maximiano da Silva e de Ana Paula Xavier dos Santos da Silva.

O pretendente: JOSÉ POSSO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturalidade: 
Bilac, SP, data-nascimento: 17/05/1941, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Orlando Posso e de Maria Domingues. A pretendente: MARLEnE 
DOS SAnTOS BARBOSA DE JESuS, profissão: do lar, estado civil: viúva, natura-
lidade: Nossa Senhora do Socorro, SE, data-nascimento: 06/04/1974, residente e 
domiciliada em Nossa Senhora do Socorro, SE, filha de Manoel Barbosa e de Maria 
Calasans dos Santos.

O pretendente: LuIz CARLOS BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/10/1982, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Zenildo Barbosa dos Santos e de Joana Rita 
Ribeiro dos Santos. A pretendente: SIMOnE SOARES CESAR, profissão: assistente 
de captação senior, estado civil: divorciada, naturalidade: Pompéia, SP, data-nascimento: 
31/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Soares e de Claudinéa de Lima Oliveira Soares.

O pretendente: LuCAS DOS AnJOS SAnTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Santos e de Dora Firmino 
dos Anjos. A pretendente: AnA CAROLInA DIAS SILVA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1994, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Reinaldo Rodrigues da Silva e de 
Maria Dias dos Reis Silva.

O pretendente: EVAnDRO DE JESuS SOuzA, profissão: embalador de mudanças, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 17/07/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ubiracy Lourenço de Souza e de 
Aurideia de Jesus Souza. A pretendente: VERA LuCIA DA SILVA ChAGAS, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 20/04/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Calú das Chagas 
e de Isabel Ana da Silva Chagas.

O pretendente: JOãO AuGuSTO nASCIMEnTO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1938, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Davina Nascimento. A 
pretendente: SEBASTIAnA MARIA DE JESuS, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Lorena, SP, data-nascimento: 13/03/1941, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Catarina Filho e de 
Benedicta Maria de Jesus.

O pretendente: JADSOn VIEIRA COSTA, profissão: operador de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio de Santana Costa e de Adriana 
Alves Vieira. A pretendente: ALInE APARECIDA SILVA OLIVEIRA, profissão: porteira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos de Oliveira e de Luciana 
Aparecida da Silva.

O pretendente: FELIPE GODOy BARROS, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gustavo Pereira Barros e de Pricila Godoy. A preten-
dente: TuAny APARECIDA DO AMARAL E SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair do Amaral e Silva e de Magali 
Aparecida da Silva do Amaral e Silva.

O pretendente: AnDERSOn MORAIS DE ARAuJO, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz de Araujo e de Maria Angela 
Morais de Araujo. A pretendente: AnDRESSA FERREIRA BASSI, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 10/01/1994, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de José Aparecido Bassi e de Francisalda 
Ferreira de Oliveira Bassi.

O pretendente: MAuRO nASCIMEnTO DE SOuzA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Guimarães de Souza e de 
Ana Ferreira do Nascimento de Souza. A pretendente: MILEnA CRISTInA TOTh DA 
SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Raimundo da Silva e de Rosa Maria Toth da Silva.

O pretendente: AnTOnIO MARCOS ASSIS DA SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 06/12/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro da Silva e de Maria 
das Dores Assis da Silva. A pretendente: DAnIELA LIMA DIAS, profissão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Rocha 
Dias e de Inês Lima da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO DA SILVA SOuSA, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 01/04/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Rodrigues de Sousa e 
de Simone Salazar. A pretendente: JEAnE DA SILVA SOuSA, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 22/11/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José de Sousa e de Maria 
Antonia da Silva.

O pretendente: JOSÉ EDJAnIO GARCIA PInhEIRO, profissão: gráfico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Real do Colégio, AL, data-nascimento: 04/04/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julião Garcia Pinhei-
ro e de Berenice Bispo Pinheiro. A pretendente: MARIA LAuDEnIA CATOnhO 
MEnDOnçA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, natura-
lidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 09/01/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Araujo Mendonça e de Luciene Catonho da 
Silva Mendonça.

O pretendente: BRunO VIEIRA DA COSTA, profissão: analista de operações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson da Costa e de Vanja Vieira da 
Silva Costa. A pretendente: CAMILA SAnTOS DE JESuS, profissão: assistente de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moacir Calixto de Jesus e 
de Maria Aparecida dos Santos Jesus.

O pretendente: ADMILSOn CICERO DE SOuzA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Conceição de Souza e de Vera Lucia 
Alves de Souza. A pretendente: DIEnIS RIBEIRO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adenir Ribeiro da Silva e de Helena 
Maria Luiza da Silva.

O pretendente: TIAGO OLIVEIRA LOPES, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Seixas Lopes Junior e de Silvia Maria Paes de Oli-
veira. A pretendente: LAíS ThAMIRES JORGE, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Otavio José Jorge e de Aparecida de Lourdes Affonso Jorge.

O pretendente: EWERTOn GOMES DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nadson Monteiro de Souza e de Elian Gomes da 
Silva. A pretendente: BRunA MARTInS ORTEGA PEREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enock Martins Pereira Filho e de Marli 
Martins Garcia Ortega Pereira.

O pretendente: LuCAS DE OLIVEIRA MELO, profissão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 10/06/1996, residente e domiciliado 
em Suzano, SP, filho de Sildeanio da Silva Melo e de Eliana Silva de Oliveira. A pretenden-
te: LAIzA GOMES DE OLIVEIRA, profissão: analista de suporte, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco de Oliveira e de Vanalda Vieira Gomes.

O pretendente: hERBESSOn DOuGLAS SILVA ARAGãO, profissão: auxiliar serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 23/08/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Aragão 
e de Elizete Ferreira Silva Aragão. A pretendente: AMAnDA FERREIRA DA SILVA, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro José 
Ferreira e de Andreia Maria da Silva.

O pretendente: BRunO SILVA SAnTOS, profissão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1993, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Evanildo Antonio dos Santos e de Elizabete Silva Santos. A 
pretendente: DAnIELE MOREIRA DE CARVALhO, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/2000, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Carvalho e de Marineide 
Moreira de Souza.

O pretendente: EDIGAR ROChA DAMASCEnO FILhO, profissão: técnico de logis-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: Magalhães de Almeida, MA, data-nascimento: 
18/05/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edigar Rocha 
Damasceno e de Patricia da Conceição Rodrigues dos Santos. A pretendente: SARA 
DE SOuzA MATA, profissão: técnica em estética e cosmetic, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudiomiro Aparecido da Mata e de Valquiria de Souza.

O pretendente: DAnILO GOnçALVES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Severino Gonçalves de Oliveira e de Luzinete 
Gonçalves de Aguiar Oliveira. A pretendente: SARAh FERnAnDA OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando de 
Oliveira e de Edite Francisca de Oliveira.

O pretendente: AnTOnIO PAuLO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Serra Branca, PE, data-nascimento: 25/06/1949, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Paulo da Silva e de Maria 
Martins da Conceição. A pretendente: GRInAuRA LuIzA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 
23/06/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiza 
Francisca da Silva.

O pretendente: JuLIO CESAR PEREIRA GOnçALVES, profissão: auxiliar de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandi Andrade Gonçalves e 
de Maria de Lourdes Pereira Gonçalves. A pretendente: LEILAnI ROSA DOS SAnTOS, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 04/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Hernandes Rosa dos Santos e de Maria José Rosa dos Santos.

O pretendente: EDELVAn DE JESuS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mascote, BA, data-nascimento: 05/07/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Feliciano Pedro dos Santos e de 
Giotelma Maria de Jesus. A pretendente: nAELzA DOS SAnTOS TELES, profis-
são: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 
04/01/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celçulino 
Barboza Teles e de Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: LuIz FERnAnDO SOARES SABInO, profissão: lanterneiro I, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanilson Custodio Sabino e de Rita de Cassia 
Soares Sabino. A pretendente: SuzAn KEROLAynE DOS SAnTOS RODRIGuES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo dos 
Santos Rodrigues e de Rosana Alves dos Santos.

O pretendente: DAnILO DE JESuS LIRA, profissão: engenheiro de controle de auto, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eronito da Costa Lira e 
de Ana Maria Fonseca de Jesus Lira. A pretendente: TAMIRES FORTInI, profissão: 
técnica de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Sergio Fortini e de 
Sonia Maria de Araujo Lima.

O pretendente: WELLInSOn FRAnCISCO SERAFIM, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco Serafim e de Maria 
Luiza Serafim. A pretendente: CínTIA SILVA DO nASCIMEnTO, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Freire do Nascimento e de 
Valdesina da Silva Nascimento.

O pretendente: DOuGLAS SOARES BOMFIM, profissão: serralheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Gomes Bomfim e de Ana Barros 
Soares Bomfim. A pretendente: EVELyn SAMAnTA DA SILVA APARECIDO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Leandro Aparecido 
e de Maria de Fatima Silva de Lima.

O pretendente: FELIPE JESuS DA COnCEIçãO, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo da Conceição e de Dalva Aparecida de Jesus 
da Conceição. A pretendente: LETíCIA quEIROz PAzOS, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 12/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Queiroz da Silva Neto e de 
Laudicéa Ramos Pazos.
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Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: FELIPE ALVES MOREIRA, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 29/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Alves Moreira e de Rosenilda 
Cavalcante Alves. A pretendente: ROSAnA CRISTInA DOS SAnTOS SAnTAnA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Pimentel de Santana e de Sebastiana dos Santos Santana.

O pretendente: WELLInGTOn SAnTOS FERREIRA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jonas Ferreira e de Rosilene Ribeiro dos Santos 
Ferreira. A pretendente: MARy ELLEn LOPES, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro Aparecido Lopes e de Elizete 
de Souza Lopes.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA, profissão: ténico de enfermagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 19/07/1982, residente e 
domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, filho de Graciete Conceição da Silva. A pretendente: 
BRunA SOARES BESERRA, profissão: analista de qualidade, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Delson Carlos Beserra e de Francisca Celia Soares da Silva.

O pretendente: SAnDRO DIEGO VEnTuRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Sandro Ventura da Silva e de Josefa 
dos Santos Ventura da Silva. A pretendente: FERnAnDA nOnATO SOuzA, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adauto Santos Souza e 
de Alice Nonato da Silva Souza.

O pretendente: WILLIAM SOuzA DA SILVA JunIOR, profissão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de William Souza da Silva e de Isabel 
Cristina Feliciano. A pretendente: PAuLA CRISTInA LIMA SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Glodualdo Freire da Silva e de 
Margarete Maria de Lima Silva.

O pretendente: JOSÉ AnDERSOn DO nASCIMEnTO DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 08/11/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos do Nascimento e de 
Ivanise da Silva Lima. A pretendente: JESSICA TAILInE RIBEIRO VICEnTE, profissão: 
aux. de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josenildo Azevedo 
Vicente e de Maria Joseli Ribeiro Vicente. Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
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Sete tendências em 
inovação para 2020

A década de 20 está 
começando em meio 
a uma grande euforia 
em relação à inovação

Tecnologias exponen-
ciais, startups milio-
nárias e a certeza de 

que estamos vivendo a era da 
inovação ou morte. Mas, nem 
tudo é como ou mesmo na 
velocidade que imaginamos. 
Por isso, arrisco aqui alguns 
palpites sobre as sete maiores 
tendências para 2020.
 1) Big Data: A cada dia 

geramos mais dados 
que, quando bem in-
terpretados se trans-
formam em podero-
sas informações que 
ajudam na tomada de 
decisão de qualquer 
empresa. As soluções 
de Big Data, que permi-
tem que profissionais 
de TI trabalhem com 
informações não es-
truturadas a uma gran-
de velocidade, devem 
se tornar ainda mais 
acessíveis. Um estudo 
realizado pelo Gartner 
aponta que 75% das 
empresas devem inves-
tir nessa tecnologia até 
o fim desse ano. O IDC 
– International Data 
Corporation – estima 
que 35 trilhões de giga-
bytes serão gerados em 
2020. Processar esses 
dados é o desafio.

 2) LGPD: Enquanto o Big 
Data trabalha na inter-
pretação de um volume 
cada vez maior de 
informações, a LGPD 
– Lei Geral de Proteção 
de Dados, que deve 
entrar em vigor em 
16 de agosto de 2020, 
tenta nos proteger dos 
abusos e da invasão 
de privacidade. Ela 
afetará todas as em-
presas – brasileiras e 
estrangeiras – que co-
letarem, armazenarem 
ou processarem dados 
pessoais de indivíduos 
residentes ou localiza-
dos no Brasil. 

  Partindo do pressu-
posto de que a maioria 
das empresas já tem 
montanhas de dados 
de clientes, será neces-
sária não apenas uma 
mudança de sistema, 
mas sim de cultura para 
a captação e manipu-
lação dessas informa-
ções.

 3) 5G: A Anatel confirmou 
que vai abrir a licita-
ção de implementação 
da quinta geração de 
telefonia móvel (5G) 
até o final de março 
de 2020. E, engana-
-se quem pensa que 
o 5G é apenas uma 
versão melhorada do 
4G. Trata-se de uma 
nova e disruptiva tec-
nologia que permitirá 
aplicações como carros 
autônomos, agricultura 
de precisão, cidades 
inteligentes, reconhe-
cimento facial e princi-
palmente a Internet das 
Coisas, onde objetos 
serão conectados entre 
si. A expectativa é que 
até 2025, 2,8 bilhões de 
pessoas sejam assinan-
tes do 5G.

 4) Blockchain: Embora 
ainda esteja bastante 
associado ao mercado 
de criptomoedas, o 
Blockchain é uma tec-
nologia que irá muito 
além. Ele permite ar-
mazenar digitalmente 
registros de transações 
em redes descentrali-
zadas, de forma segura 
e independente, co-
nectando quem preci-
sa de algo a quem tem, 
eliminando assim os 
intermediários. 

  Nos próximos cinco 

anos, especialistas con-
cordam que a solução se 
expandirá para várias 
aplicações pragmáticas 
no processamento de 
pagamentos, compar-
tilhamento de dados, 
negociação de ações, 
manutenção e rastrea-
mento de documentos. 
Seu impacto será tão 
grande que, de acordo 
com uma pesquisa da 
Deloitte, 77% dos 1.386 
executivos de mais de 
10 países indicaram 
que perderão vantagem 
competitiva se não ado-
tarem essa tecnologia.

 5) China: E quando o 
assunto é tecnologia, 
a China reina quase 
que absoluta. O país 
que travou uma guer-
ra contra os Estados 
Unidos em Inteligên-
cia Artificial em 2019, 
agora almeja sonhos 
literalmente mais al-
tos: explorar Marte! A 
China acaba de lançar 
o terceiro exemplar 
do foguete Long Mar-
ch-5, um dos mais 
potentes do mundo. 
Os investimentos em 
infraestrutura também 
devem continuar por 
lá. Só em 2020, o país 
prevê um investimento 
de cerca de US$ 114 
bilhões em transporte 
ferroviário, rodovias, 
hidrovias e aviação 
civil. Definitivamente, 
eles deixaram de ser a 
fábrica do mundo para 
se tornarem os grandes 
protagonistas.

 6) Zebras: Depois da 
febre dos unicórnios 
– empresas que valem 
mais de US$ 1 bilhão 
– agora parece ter 
chegado a hora das 
zebras. O movimento 
Zebras Unite, que sur-
giu nos Estados Unidos 
em 2017, por meio do 
manifesto “As zebras 
consertam o que os 
unicórnios quebram”, 
promete ganhar ainda 
mais força ao pregar o 
fim das rodadas milio-
nárias de investimentos 
para empresas incapa-
zes de gerar lucro. O 
professor de marketing 
da Universidade de 
Nova York, Scott Gallo-
way, prevê um declínio 
de 50% no valor de 
“empresas unicórnio” 
de capital fechado em 
2020. Ao que tudo in-
dica, será o começo do 
fim das empresas que 
beneficiam apenas seus 
fundadores.

 7) ISO de inovação: 
Num contexto de mais 
resultados e menos 
euforia, especialistas 
como Arthur Igreja, 
do AAA, preveem a 
volta de termos como 
melhoria contínua, au-
tomação e revisão de 
processos. Será o back 
to the basic, ou seja, a 
volta ao básico, em vez 
de uma corrida desen-
freada pela inovação. 
Nesse sentido, a ISO 
56.002, de gestão da 
inovação, que foi lan-
çada em julho de 2019, 
deve ser uma grande 
tendência para ajudar 
empresas de todos os 
portes e segmentos no 
seu processo de trans-
formação.

  A norma visa garantir 
a geração de inovação 
por meio de valor, já 
que acredita que aquilo 
que não gera resultados 
financeiros trata-se 
apenas de invenção e 
não de inovação.

(*) - É sócio-fundador da Palas 
e um dos únicos brasileiros 

a participar ativamente da 
formatação da ISO 56.002, de 

gestão da inovação.

Alexandre Pierro (*)
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Atingimos o grupo de pessoas cujos dados demonstram que se 
enquadram no nosso consumidor-tipo.

No Brasil, mais de 110 
milhões de pessoas 
têm contas em redes 

sociais como o Facebook, 
que em termos gerais já 
ultrapassou a marca de 1 bi-
lhão de utilizadores em todo 
o mundo, o que tem atraído 
a atenção das empresas 
para a possibilidade de criar 
campanhas focadas neste 
novo e promissor meio de 
comunicação em detrimento 
da mídia tradicional.

O especialista e pós gra-
duado em marketing digital 
Pedro Marinho Neto explica 
porque fazer propaganda na 
internet e nas redes sociais 
pode ser considerado até 
mais eficiente que nos meios 
tradicionais de comunica-
ção: “Além de apresentar 
custo menor em relação 
aos veículos tradicionais, 
a publicidade nas Redes 
Sociais passa por campa-
nhas de anúncios com uma 
segmentação muito afinada, 
de acordo com a informação 
que os utilizadores já forne-
cem voluntariamente. 

É possível criar campanhas 
com uma precisão incrível 
pois temos total noção dos 
gostos e interesses dos uti-
lizadores assim como dos 
seus critérios demográficos. 
Assim, atingimos o grupo de 
pessoas cujos dados demons-
tram que se enquadram no 
nosso consumidor-tipo, e por 
isso é mais provável que es-
tejam interessados naquilo 
que queremos comunicar”, 
explica.

Pedro ressalta os porme-
nores desta revolução do 
marketing e aponta porque 
cada vez mais o investimento 

Revisão de 
normas de 
bebidas não 
alcoólicas

Está aberta consulta pú-
blica para complementação 
dos padrões de identidade e 
qualidade para bebidas não 
alcoólicas (água tônica de 
quinino, bebida composta, 
chá, refresco, refrigerante 
e soda) e, se necessário, 
os respectivos preparados 
sólidos e líquidos. A consulta 
está prevista na Portaria 27, 
publicada no último dia 11, 
pela Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Ministério 
da Agricultura.

Os interessados têm 75 
dias, até o dia 27 de abril, 
para enviar as sugestões. 
Com a consulta, o ministério 
fará a revisão das instruções 
normativas 17, 18 e 19, 
datadas de 19 de junho de 
2013. A revisão das normas 
é necessária em razão da 
mudança nos hábitos de 
consumo que motivou o lan-
çamento de novos produtos 
pela indústria. 

As sugestões para a consul-
ta precisam ser tecnicamen-
te fundamentadas e deverão 
ser encaminhadas por meio 
do Sistema de Monitora-
mento de Atos Normativos 
(Sisman), da Secretaria 
de Defesa Agropecuária 
(https://sistemasweb.agri-
cultura.gov.br). O projeto 
de portaria encontra-se dis-
ponível no site (http://www.
agricultura.gov.br/acesso-a-
-informacao/participacao-
-social/consultas-publicas).

Encerrado o prazo da con-
sulta, a Coordenação-Geral 
de Vinhos e Bebidas avaliará 
as sugestões recebidas e fará 
as adequações pertinentes 
para publicação da nova 
portaria no DOU (AI/Mapa).

Um levantamento reali-
zado pela equipe técnica 
da Coordenadoria de Ener-
gias Elétrica e Renováveis 
(CEER) da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente (SIMA) mostra que, 
em 2019, a potência de gera-
ção centralizada de energia 
solar fotovoltaica dobrou 
em relação ao ano anterior 
no Estado de São Paulo. 
Enquanto, em 2018, existiam 
12 unidades com capacidade 
de gerar 151 MW, em 2019, o 
potencial alcançou 301 MW 
em 21 unidades geradoras. 

Os dados mostram ainda 
um aumento de 5% na produ-
ção de gás natural, uma ele-
vação de 7,8% da utilização 
do insumo na termogeração 
e alta de 10,8% na produ-
ção de etanol anidro. “Em 
2019, a população paulista 
consumiu 11,6 bilhões de 
litros de etanol, enquanto a 
gasolina automotiva registrou 
7,9 bilhões.  Além disso, as 
energias geradas a partir do 
sol, do biogás de aterros, de 
resíduos de madeira e de 
lixívia também contribuíram 
para tornar a matriz energé-
tica paulista mais renovável”, 
explica o secretário da SIMA, 
Marcos Penido.

 A geração solar distribu-
ída de até 5 kw saltou de 
5.634 unidades em 2018 
para 16.360 instalações em 
2019, somando 159,7 MW de 
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Fazer propaganda na rede 
social é mais eficiente que nos 

meios tradicionais?
As redes sociais são hoje em dia o lugar na internet onde os usuários da rede mundial passam grande 
parte do seu tempo online

nesta época do ano é muito 
buscado, e o McDonald’s 
usou isso para crescer e 
viralizar, criando produtos 
exclusivos.

Quanto custa em média 
planejar uma campanha 
na internet e quanto 
custaria a mesma 
campanha na mídia 
tradicional?

Preços são muito relati-
vos de acordo com a locali-
dade. Porém é muito nítido 
que o custo da campanha 
na internet tem melhor 
relação custo benefício. A 
mídia tradicional em geral 
custa 80% mais caro que 
investir em publicidade na 
internet.

Qual a sua visão de 
futuro? Como vê o 
mercado daqui há 
alguns anos? Mais 
voltado ainda para as 
redes sociais? Por que?

Eu vejo que no futuro fazer 
publicidade na internet vai 
ficar mais caro, devido ao au-
mento do alcance. O futuro 
é a integração total de todas 
as mídias e plataformas. O 
mercado daqui há alguns 
anos vai se aproveitar de 
novas tecnologias que ainda 
não estão disponíveis como 
IoT (internet das coisas) e 
o 5G. As empresas tendem 
a investir mais nos relacio-
namentos e nos nichos, no 
aprimoramento dos rela-
cionamentos e na oferta de 
diversa segmentação. Vejo 
nichos mais segmentados 
em redes sociais, focados 
nos mais diversos públicos e 
interesses. O céu é o limite.

nas redes tem sido um case 
de sucesso para influencia-
dores digitais, empresas e 
marcas. Confira:

Como a internet se 
tornou essa maquina de 
fazer publicidade?

Quando as redes sociais 
passaram a ser plataformas 
de conexão, com a utilização 
maciça das redes. As pessoas 
buscam coisas nas redes 
sociais e na internet, correla-
cionadas aos seus interesses 
pessoais. Com isso, as em-
presas perceberam que tudo 
se trata de relacionamento e 
passaram a investir em pu-
blicidade nestas plataformas 
com públicos direcionados e 
também geral.

Porque hoje muitas 
campanhas são voltadas 
exclusivamente para as 
plataformas digitais?

Tudo é uma questão de 
aderência. Nas redes sociais 
e plataformas você atinge 
um público maior e seg-
mentado, dentro do nicho 
que determinada empresa 

busca atingir, tendo mais 
efetividade de alcance e 
de resultado. Além disso, o 
custo de fazer publicidade 
na internet é menor do que 
nas mídias tradicionais. 

Cite algum case de 
sucesso de publicidade 
na internet com grande 
retorno

Tem várias cases de su-
cesso e empresas que fazem 
isto com êxito. Na atualidade 
a empresa que mais tem 
inovado neste ponto é o 
McDonalds, por desenvolver 
campanhas diferentes que 
conseguem trazer a filosofia 
e o conceito da marca na 
internet, investindo em in-
fluenciadores e campanhas 
que se relacionam com o 
público. 

O grande sucesso do 
McDonald’s se deve a apro-
ximar o cotidiano das pes-
soas e as tendências do que 
está em alta na internet 
com o conteúdo da marca 
e produtos inspirados na 
atualidade. Materias escola-
res por exemplo é algo que 

Potencial da geração solar fotovoltaica 
dobra no Estado de SP em 2019

Expansão das energias renováveis em substituição as de 
origem fósseis.
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ram crescimento foram o óleo 
diesel (3,2%) e o querosene 
de aviação (1,7%). Os de-
mais como óleo combustível 
(-22,1%), gasolina (-5,7%) e 
GLP (-1,1%) decresceram.

Em relação ao consumo de 
gás natural, houve um cresci-
mento no ano de 1,1%, com as 
seguintes performances por 
setor: termogeração (+7,8%), 
cogeração (+3,4%), comer-
cial (+2,4%), residencial 
(+0,3%), industrial (0,0%) e 
automotivo (-2,4%). “A pers-
pectiva é de que se manterá 
para os próximos anos uma 
trajetória de crescimento de 
seu parque energético a partir 
de uma gradual expansão das 
energias renováveis em subs-
tituição as de origem fósseis”, 
comenta o técnico do CEER, 
Reinaldo Almança.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

potência. O setor elétrico apre-
sentou, tanto na oferta quanto 
na demanda, um crescimento 
de 1% em relação ao ano de 
2018. Em termos de consumo 
por setor, o Estado de São 
Paulo apresentou um cresci-
mento de 3,8% no comercial, 
2,7% no residencial, 3,1% nos 
demais (rural, iluminação 
pública, serviços públicos) e 
um decréscimo de -2,7% no 
industrial.

No setor sucroalcooleiro 
houve uma expansão da oferta 
de etanol anidro de 10,8% em 
relação ao ano anterior, com 
uma produção de 5,7 bilhões 
de litros em 2019, e uma 
retração de -2.0% em etanol 
hidratado, com 10,5 bilhões de 
litros produzidos. No consumo 
de derivados de petróleo, os 
combustíveis que apresenta-



Retomada do crescimento

Este ano será decisivo não apenas para a retomada do 
crescimento econômico brasileiro mas também para a 
priorização da gestão ética e para a integridade, com o 
real compromisso dos setores público e privado para a boa 
governança, probidade administrativa e conformidade com 
leis e normas, além do esforço contínuo de líderes, empresas 
e sociedade no combate à corrupção.

Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Marcelo Salvo

Energia das Equipes de Vendas

Marcelo Salvo (*)

Porque a energia das equipes de vendas não 
é mais como era no passado?

Responder essa pergunta não é simples. Com 
o passar dos anos, o perfil das equipes, a cobran-
ça, as metas, o comissionamento, a liderança, 
a liberdade dos profissionais e o conceito de 
competitividade mudou.

Quanto ao perfil das equipes, não existe uma 
lógica, cada mercado tem um, cada empresa e 
profissional também. Preestabelecer que o perfil 
adequado, seja o comunicador, o tirador de sar-
ro, o contador de histórias ou qualquer garoto 
pela sua inteligência ou seu gás momentâneo, 
é loucura.

Também aplicar testes comportamentais ou 
de personalidade entre outros, dependerá do 
momento do profissional e vou dizer uma coisa, 
se eles fossem totalmente certos, eu não estaria 
nessa área há 32 anos, pois na época em que 
entrei, eu abominava essa função.

A cobrança que existe sobre melhores re-
sultados, a pressão das empresas em relação 

a metas, algumas pressionando mais, outras 
menos, dependendo do mercado, da economia, 
da reação do segmento, ou seja, é o que mais 
estressa o relacionamento nesse setor.

A comissão que foi arroxando a ponto de re-
duzirem tanto os percentuais que a atratividade 
caiu. Presenciei vendedores comprarem casa 
com a comissão ganha, realizarem sonhos, e 
quando isso acontece as empresas compram 
outras, então todos ganhando bem ainda seria 
a solução, hoje não é bem assim e a dificuldade 
de vender na crise é muito maior, com algumas 
exceções de mercado.

A liderança despreparada, muitas vezes jovem 
demais para entender a complexidade do todo, 
outras vezes aceitando a cultura da empresa 
que não sabe o que fazer com a equipe e por 
isso contratou um líder, ela acaba seguindo 
as mesmas orientações, mesma postura para 
manter o emprego.

A competitividade interna vem crescendo, 
fomentada pelos lideres imaturos ou aqueles 
que assumiram essa função para ter poder e 
brincar de ser chefe.

Tudo isso reduziu a liberdade e a naturalidade 
dos profissionais, o ambiente interno muitas 

vezes é tóxico e destrói a evolução natural das 
equipes, repassando isso para os resultados, para 
a falta de credibilidade dos outros setores em 
relação a vendas e por fim, tudo ficou sem graça, 
sem brincadeiras, tiração de sarro com o colega, 
troca de informações saudáveis e profissionais 
interessados pela profissão e por resultados.

Falta hoje, entendimento do verdadeiro perfil 
de vendas. Seja vendedor ou líder, as empresas 
precisam contratar melhor; falta capacitação e 
desenvolvimento, falta respeito da empresa pela 
área comercial, que é o coração da empresa. Se 
esse coração parar ou não funcionar direito o 
corpo cai em pouco tempo, não aguenta, não 
sustenta o peso.

Mas já vi Rhs motivarem a competitividade, 
dizer que é saudável, com sangue nos olhos, 
dizerem em voz alta que a área comercial deve 
ser faca na caveira.

Quando ouço isso prefiro me calar e sair da 
conversa, o mundo está virado e o conceito de 
vendas está se destruindo aos poucos.

Para manter um bom atendimento, um relacio-
namento humanizado com o cliente é necessário 
foco, determinação e persistência, tudo isso, 
acontece com parceria interna entre setores, 

entre pares e com a liderança, não vejo lugar 
para competitividade.

Ah, não é assim em todos os lugares? Lógico 
que não, mas deixa os resultados caírem...

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é graduado em 
Administração e Artes Cênicas – Ator, com especializado 

em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP. Professor de Pós e MBA 
na B. I. International e Senac , é também Escritor do livro 

Atitude Profissional.

“Os indicadores 
econômicos 
do país vêm 

apresentando 
significativa 

melhora nesse 
início de ano, 

no entanto, para 
se promover 

um ambiente de 
negócios favorável 

a investimentos 
em serviços 

básicos e de infra 
estrutura urgentes

São Paulo, quinta-feira, 13 de fevereiro de 20206

POR uM 
2020 MaiS 
atRaEntE 

PaRa O 
invEStiMEntO 
EStRangEiRO 

E MaiS 
íntEgRO PaRa 

O BRaSil

Adriana Martins  

a BRG Brasil Consultoria atua fortemente nas áreas de 
investigações, gestão de riscos, governança e preven-
ção de fraudes corporativas. Desde 2016, é o braço 

local do Berkeley Research Group, grupo presente em mais 
de 45 países e mundialmente reconhecido pela expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas de Investigações 
Globais e Inteligência Estratégica, Governança Corporativa, 
Conformidade com leis nacionais e internacionais de Combate 
à Corrupção, Suporte à Litígios, Arbitragens, Construção e 
Projetos de Capital/Energia, entre outros serviços de impor-
tância primeira em mercados emergentes.

Denise Debiasi, Country Manager no Brasil, afirma que o 
objetivo da empresa em 2020 é crescer junto 
com a forte demanda das instituições por 
mecanismos que garantam a governança e o 
compliance, que previnam fraudes e promovam 
a segurança e proteção de dados, bem como a 
adequação às exigências técnicas, regulatórias 
e de qualidade nos segmentos alimentício, de 
agro-negócios, de serviços e manufatereiro 
como um todo. 

A BRG Brasil possui lideranças com expertise 
em cada uma dessas áreas, o que a posiciona 
estrategicamente em um mercado expoente 
como o brasileiro, em especial neste momento 
de retomada econômica em que se encontra.

Na opinião de Denise, os indicadores econô-
micos do país vêm apresentando significativa 
melhora nesse início de ano. No entanto, 
para se promover um ambiente de negócios 
favorável a investimentos em serviços básicos 
e de infra estrutura urgentes (como saúde, 

agricultura, educação, segurança, mobilidade, 
energia, sustentabilidade...) os setores público e 
privado precisam fazer sua lição de casa investindo 
em processos e controles que garantam as bases 
para a boa governança corporativa e de relações 
com investidores.

Em contrapartida, a líder da BRG no Brasil vê 
riscos internos e externos que podem ameaçar 
a recuperação da economia e da atratividade 
do Brasil para investimentos estrangeiros, 
sendo os principais: volatilidade global com 
a complexa geopolítica atual, as eleições pre-
sidenciais nos Estados Unidos no segundo 
semestre do ano, ameaças ao livre comércio 

com o acirramento das políticas 
protecionistas principalmente 
entre China e EUA, Reino Unido e União 
Européia (pós BREXIT), além das crises 
potenciais no Oriente Médio e o impacto 
do Novo Coronavírus nos transportes de 
passageiros e de cargas, no turismo e bolsas 
mundiais e outros possíveis desdobramen-
tos incomensuráveis.

A instabilidade intrínseca do próprio Brasil 
também preocupa em relação aos excessos 
dos poderes executivo, legislativo e judiciário; 
ao enfraquecimento do suporte necessário 
às operações da Lava-Jato na tentativa de 
manter o “status quo”; a postergação de re-
gulamentações sob forte expectativa externa, 
como a LGPD.

Também “pseudo” investigações de casos 
críticos para a credibilidade e transparência 
do governo, como a dos favorecimentos dos 

programas do BNDES em gestões passadas e principalmente 
a falta de cobrança da sociedade brasileira quanto à trans-
parência e ética institucionais nas esferas política, judicial, 
pública e privada. 

Tais ameaças podem minar os efeitos das reformas e avanços 
em prol de um ambiente de negócios competitivo e íntegro, 
que favoreça o crescimento da economia e dos investimen-
tos para sanar a demanda reprimida e a carência de serviços 
básicos e necessários à população.

Nas palavras da Country Manager da BRG Brasil, o custo 
maior da corrupção, da falta de governança e conformidade 
com as leis que regem a economia e sociedade de um país, não 
é somente a falta de confiança internacional e rebaixamento 
nos ratings de investimento, mas sim as mazelas sociais do 
povo brasileiro em consequência dos desvios dos recursos em 
todas as esferas dos serviços essenciais (públicos ou privados) 
que deveriam ser a base do bem estar da sociedade.

Denise Debiasi, 
Presidente BRg Brasil



Menos fofura, por favor

O Brasil conseguiu 
ao longo de cinco 
séculos manter 
imensa integralidade 
territorial. Um país de 
semente lusa cercado 
por vários de semente 
hispânica. Não foi um 
feito fácil. Não há um 
único ingrediente e 
ator que justifique essa 
conquista

Há vários: o Imperador 
Pedro II, o Barão do 
Rio Branco, a menta-

lidade do exército Imperial 
e do Republicano e vários 
outros. Inúmeros. Mas há um 
ingrediente histórico nítido, 
que perdura até hoje: uma 
casta de funcionários públi-
cos que concebem o Brasil 
pela sua lente centralizadora 
e enviesada. Essa pseudovi-
são foi útil para manter um 
território tão grande e rico, 
mas também contaminou 
políticas públicas, leis e ar-
ranjos institucionais toscos 
e mal ajambrados.

Essa casta não olha para o 
Brasil (país de 8,5 milhões de 
km², 210 milhões de habitan-
tes, quase 6 mil municípios, 
múltiplas culturas locais) 
ela fecha os olhos e imagina 
abstratamente um Brasil, 
suas complexidades e suti-
lezas. Ou seja, parte de uma 
concepção literário-teórica, 
portanto, errada, deturpada, 
míope.

A tomada de três pinos (que 
o presidente Jair Bolsonaro 
tanto critica) é uma metáfo-
ra objetiva e concreta dessa 
lente torta. O malfadado kit 
de primeiros socorros obri-
gatórios em todos os carros 
(em 1998 resolução nº 42 do 
Contran-Conselho Nacional 
de Trânsito), outro exemplo 
carnavalesco. Exemplos 
abundam.

Ao invés de pensar na solu-
ção que melhor se adaptaria 
às necessidades brasileiras 
de forma racional, prática 
e útil, um pequeno grupo 

idealizou uma solução que 
achava “fofa”. A tomada de 3 
pinos é uma proposta “fofa” 
mergulhada em tantas outras. 

O que é uma proposta 
“fofa”? Algo que soa bem, 
mas que não funciona. Ao 
falar dela todos pensam “que 
boa ideia!”, “nossa! como o 
fulano que pensou é esper-
to!”. Aplica-se a ideia fofa e 
obtém-se resultado zero ou 
negativo.

A história brasileira está lo-
tada de fofuras que permeiam 
políticas públicas da história 
republicana brasileira. Não 
compreender o Brasil, suas 
complexidades, necessida-
des e sutilezas é uma miopia 
secular.

Por isso, os profissionais 
que se preocuparem em 
entender, pesquisar, pros-
pectar, achar soluções ade-
quadas às necessidades 
regionais terão muito espaço 
econômico para avançar e 
progredir financeiramente. 
Não tenho a menor dúvida 
disso. O antídoto da fofura é o 
foco em resultado, com métri-
cas e metodologias científicas 
objetivamente arquitetadas e 
acompanhadas.

Este primeiro artigo (ex-
traído do livro em elabora-
ção: Fora fofura – princípios 
estratégicos focados em 
resultados) espero que seja 
o primeiro de uma série de 
artigos. Livros só alcançam 
poucas pessoas, artigos (no 
mundo da internet) podem 
alcançar milhões. Como o 
foco é resultado, espero que 
esses artigos sejam úteis 
e relevantes para muitas 
pessoas. Não quero deixar a 
impressão que sou antifofura, 
mas cada qual no seu lugar. 
Há lugar para resultados e há 
para fofuras.

(*) - É Diretor Administrativo da 
FapUnifesp. Mmestre e doutor em 
Engenharia Elétrica pela Poli/USP 

(1997 e 2002). Bacharel em Ciência 
da Computação pelo IME/USP (1990). 

Bacharel em Atuária pela FEA/USP 
(2018). Especialista em Atuária, 

Modelagem de Risco, Precificação 
de Ativos e Passivos e Gestão 

de Investimentos. 

Luiz Jurandir Simoes de Araújo (*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

responsivas e à rápida consu-
merização da tecnologia. Os 
millenials que chegam ao mer-
cado de trabalho, por exemplo, 
esperam que os aplicativos de 
negócios ofereçam uma expe-
riência parecida com os aplica-
tivos de consumo tradicionais. 

Há também o óbvio imperativo 
comercial de que, para aumentar 
a receita, você precisa ser mais 
inteligente sobre como encon-
trar e atrair clientes em poten-
cial e garantir sua fidelidade a 
longo prazo. Para resolver esse 
problema, muitos fornecedores 
de CRM estão focados na facili-
dade de uso e na simplificação 
dos processso para impulsionar 
a utilização de software. No en-
tanto, apenas facilitar as coisas 
não é o bastante. 

É preciso abordar algumas das 
limitações atuais nas plataformas 
de CRM existentes que impedem 
que elas se tornem um com-
ponente crítico e estabelecido 
dentro da administração de um 
negócio. Ao olharmos para 2020, 
a Zoho vê uma série de grandes 
mudanças e inovações emocio-

As ofertas de CRM continuarão evoluindo para atender às 
necessidades e demandas exclusivas das organizações.
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Adoção do CRM deve crescer 
em 2020 com solução de 
questões de privacidade

O esforço para incentivar a adoção de soluções de CRM continua sendo um dos principais desafios 
enfrentados pelas equipes de vendas e marketing das organizações

manufatura, seguros, servi-
ços de campo e outros. Cada 
categoria tem necessidades e 
desafios específicos, que são 
mais bem abordados por so-
luções dedicadas do que por 
software genérico de CRM.

	 •	Recursos	 da	 plataforma	
- Médias e grandes em-
presas analisam cada vez 
mais o CRM do ponto de 
vista da plataforma, para 
que possam criar soluções 
personalizadas centradas 
no CRM. As decisões de 
compra para empresas 
de médio e grande porte 
serão fortemente influen-
ciadas pela flexibilidade e 
extensibilidade da pilha e 
arquitetura de tecnologia 
de um desenvolvedor. 

As ofertas de CRM continuarão 
evoluindo para atender às neces-
sidades e demandas exclusivas 
das organizações. Nos próximos 
anos, também podemos esperar 
por outros avanços como: maior 
integração com tecnologias 
específicas da vertical; proces-
samento mais profundo de voz 
e imagem; e Mobile first.

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

nantes no espaço de CRM às 
quais todos devem avaliar.
	 •	Personalização,	sem	violar	a	

privacidade - Para oferecer 
experiências personalizadas 
aos clientes, as empresas 
precisam conhecer seus 
clientes. Frequentemente, 
isso envolve a coleta e o uso 
de informações do cliente 
em vários canais e pontos 
de contato, dos quais uma 
quantidade substancial pode 
ser de natureza sensível. 
Não há dúvida de que a 

personalização será crucial 
para o sucesso em 2020, mas 
realizá-la sem interferir na 
privacidade dos clientes será 
um desafio importante, e os 
fornecedores que puderem 
gerenciar esse equilíbrio 
terão mais sucesso.

	 •	Soluções	 verticais	 especí-
ficas - É provável que uma 
quantidade considerável de 
crescimento de CRM venha 
de ofertas verticais especí-
ficas, atendendo a setores 
importantes como saúde, 

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35300338022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 19/11/2019
Data: 19/11/2019, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos Acionistas.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: Autorizar a alienação de pontos comerciais, de propriedade do Banco, nas
condições a serem estabelecidas em Contrato de Cessão de Estabelecimentos Comerci-
ais. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona; Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A. por seus diretores, Roberto
Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira Carmona. JUCESP sob nº 45.926/20-7, em 24/01/
2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. – LOGA 
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 15.01.2020
Data, Hora, Local: 15.01.2020, 09h30, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Presenças: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Frederico Guimarães da 
Silva. Deliberações Aprovadas: o pagamento aos acionistas da antecipação de dividendos apurados nos meses de 
janeiro a setembro do exercício social de 2019, no valor total de R$ 36.911.222,01, na proporção de suas respectivas 
participações no capital social da Companhia, sendo 62,347% correspondente a R$ 23.013.039,59 à Vega Valorização 
de Resíduos S.A. – VVR; 34% correspondente a R$ 12.549.815,48 à Latte Coleta Holding S.A. e 3,653% correspondente 
a R$ 1.348.366,94 à Latte Saneamento e Participações S.A.  Nada mais. São Paulo, 15.01.2020. Acionistas: Vega 
Valorização de Resíduos S.A. – VVR, Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra, Latte Coleta Holding 
S.A., Ricardo Pelúcio, Antonio Correia Da Silva Filho, Latte Saneamento e Participações S.A. Ricardo Pelucio, Antonio 
Correia Da Silva Filho. JUCESP 72.864/20-5 em 04.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-
60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição de novos membros do Conselho de Administração da SAE. Instruções 
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de 
mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência 
“Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São 
Paulo, 13 de fevereiro de 2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 1116738-21. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de SP, 
Dr(a). Paulo Furtado de Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Disnep Confecções Ltda, 
CNPJ 74.564.535/ 0001-21, com endereço à Rua Mendes Junior, 673, Brás, CEP 03013-011,-SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Invista Crédito e Investimento 
S/A, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontua li dade no pagamento da(s) 
duplicata(s)n.º033000041; 10.600/001; 10.604/001; 033000046; 10.604/002; 033000042; 10.604/ 
003; 10.548/001; 10.550/001; 10.604/004; 033000043; 10.604/005; 033000048; 10.550/002; 10. 
552/002; 10.604/006; 033000049; 033000050; 033000027; 033000045; 033000635, que totalizam 
o valor de R$ 133.110,50, devidamente protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, 
nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao 
total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do 
valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  
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