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News@TI

Espaços de Trabalho Modernos

@Os Espaços de trabalho modernos são ambientes planeja-
dos e com o objetivo de engajar e incentivar os colabora-

dores. Esses espaços se beneficiam das inovações tecnológicas 
e estimulam a colaboração, evidenciando a força de equipes 
e suas conquistas coletivas. Um dos principais diferenciais de 
equipes que trabalham de forma colaborativa, é a agilidade na 
tomada de decisão em fases de um projeto compartilhado. Os 
profissionais se comunicam a partir de diferentes locais dentro 
das suas empresas, com organizações de qualquer parte do 
mundo simultaneamente. A Absolut technologies, empresa 
especializada em sistemas de comunicação Unificada (UC), 
possui todo o aparato tecnológico para a criação de ambientes 
colaborativos que atende a diversos tamanhos e formatos.  

  Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Contabilidade em Florianópolis
Por onde andam os contadores? De acordo com uma 

pesquisa divulgada pela Manpower, atualmente 52% das 
empresas estão com dificuldade em preencher suas vagas 
dessa posição. Contabilidade é um dos temas que estão 
em destaque no Fórum Interamericano de Filantropia 
Estratégica – o FIFE 2020, evento organizado pela Rede 
Filantropia, principal plataforma de conhecimento téc-
nico para o Terceiro Setor. Acontece em Florianópolis, 
entre os dias 14 e 17 de abril. Serão abordados temas 
como tecnologia, marketing, captação de recursos e, 
também, contabilidade. Para mais informações, acesse 
(www.fife.org.br).    Leia a coluna completa na página 3

Se há 10 anos seu 
concorrente era a loja 
do outro lado da rua ou 
um prestador de serviço 
do bairro vizinho, hoje 
ele pode estar na China, 
Índia, Estados Unidos ou 
em Portugal

Com isso, mais de 20 mil 
brasileiros estão em-

preendendo fora do país. 
De acordo com o Ministério 
das Relações Exteriores, 
realizado em 2017, apenas 
nos Estados Unidos estão 9 
mil deles. 

O fato é que as empresas 
que não expandem suas 
operações para além da 
fronteira estão sujeitas a 
sobreviver sob as incertezas 
de seu país, ainda mais com 
o mundo cada vez mais co-
nectado, onde é possível ter 
mais facilidade na entrega de 
produtos digitais e físicos. 
Por isso, a internacionaliza-
ção passou a ser um caminho 
possível e acessível até mes-
mo aos pequenos e médios 
empreendedores. 

Abrir um negócio nos 
Estados Unidos é relativa-
mente simples. Porém, por 
ser uma república federati-
va, cada estado americano 
conta com as suas próprias 
leis e processos. Mas como 
as empresas brasileiras po-
dem concorrer no mercado 
global? Por muito tempo 
houve dificuldade de inter-

Direto com 
o povo

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O conceito das sportstech não é tão novo, mas ainda é bem pouco 
explorado no Brasil. Ainda assim, é nítido que o universo das startups 
com tecnologias aplicadas para o esporte é um mercado com grande 
potencial. O nicho onde essas empresas atuam está sendo avaliado em 
U$ 8,6 bilhões e esse número deve triplicar nos próximos cinco anos. 
Apesar de estar engatinhando no país, o setor demonstra uma grande 
capacidade de atração por conta da paixão do brasileiro pelo esporte.   

Sportstech

Augusta Ada King, Mary Kenneth Keller e Katherine Johnson. 
Reconhece alguns desses nomes? Augusta foi a primeira programa-
dora da história. Mary, a primeira mulher a receber um diploma de 
pós-graduação em computação. Já Katherine Johnson foi uma das 
funcionárias da Nasa que contribuiu para o projeto de lançamento do 
astronauta John Glenn para o espaço, em 1962 – a história é contada 
no filme “Estrelas Além do Tempo” (2016). Essas três mulheres fizeram 
história no segmento de tecnologia, mas não recebem o mesmo nível 
de reconhecimento que outros profissionais com feitos tão importantes 
quanto os delas, mas com uma diferença: são homens.   

Mulheres na Tecnologia

Cada vez mais, os drones são utilizados por empresas e entidades 
governamentais em todo o mundo para os mais diversos tipos de 
atividades. É importante lembrar que a ICAO (International Civil 
Aviation Organization), organização internacional que faz parte da 
estrutura da ONU e da qual o Brasil é um dos membros-fundadores, 
considera os drones como uma aeronave, ainda que sem um piloto 
a bordo.   

Drones: conheça mitos e verdades

freepik

Como as empresas brasileiras podem 
concorrer no mercado global? 

filantropia.ong/fife

AI/Absolut technologies

“NADA ACONTECE ATé QUE UMA vENDA SEjA FEITA”
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nacionalizar um negócio. Um 
exemplo de obstáculos que 
os empresários enfrentavam 
era na exportação simples 
de um produto, na qual o 
investimento era altíssimo 
e se limitavam às grandes 
quantidades. 

Essa limitação imposta 
pelo mercado afastou gran-
des empresários de expor-
tarem suas ideias, produtos 
e tecnologias. Entretanto, 
esse movimento foi muda-
do repentinamente. Nos 
Estados Unidos, em estados 
como a Flórida e Delaware, 
por exemplo, o processo 
tributário e operacional para 
abertura de novas empresa 
é totalmente simplificado 
e beneficiado por medidas 
fiscais de pagamento de 
impostos. Assim, os estados 
tornaram-se o berço de em-
preendedores estrangeiros 

• Os custos de marketing, 
viagens, entre outros são 
abatidos do Lucro, ou seja, 
não se paga imposto; 

• É possível comercializar 
para o mundo e receber 
através de uma conta 
bancária empresarial ame-
ricana; 

• O sistema americano de 
logística é completo e 
eficiente para o mercado 
interno e internacional; 

Existem diversos benefí-
cios e facilidades, porém, 
estes pontos são suficien-
tes para que se entenda 
o quanto é acessível ser 
global através dos EUA e 
vender para o mundo. Após 
abertura da sua empresa 
nos EUA por meio destas 
plataformas, como a Com-
pany Combo, você estará 
apto para importar, expor-
tar, gerar invoices e vender 
para onde desejar sem sair 
do seu país. A gestão da 
sua empresa americana é 
100% online. 

Já dentre os desafios, cito 
barreiras de linguagem, 
adaptações de produtos e 
estratégias de venda. Estas 
são questões que podem ser 
superadas com o auxílio de 
especialistas. 

(Fonte: Diego Sampaio é formado 
em Excellence in Entrepreneurship, 
pela University of Central Florida, é 

fundador e CEO da Company Combo 
(www.companycombo.com).

que movimentam milhões de 
dólares, gerando empregos 
e pagando impostos. 

Para que você compreen-
da como é acessível ser glo-
bal, listo os principais pontos 
para internacionalizar seu 
negócio através dos EUA. 

• É possível realizar uma 
abertura de empresa em 
menos de 30 dias e 100% 
on-line. A Company Com-
bo é uma das empresas que 
leva esta facilidade; 

• Não é necessário um visto 
especial e muito menos ir 
aos EUA para efetuar esse 
processo; 

•  O pagamento de imposto é 
somente no Lucro Líquido, 
diferente do Brasil, onde 
geralmente se paga no 
faturamento bruto; 

SAbER vENDER 
é A hAbILIDADE 
MAIS COMUM 
ENTRE AS 
PESSOAS DE 
MAIOR SUCESSO

    Leia na página 6

Imposto Solidário
Entregar a Declaração do Imposto 

de Renda  é sinônimo de burocracia 
para muitos brasileiros. No entanto, 
é também uma oportunidade de pra-
ticar solidariedade. Os contribuintes 
que optarem em declarar pelo modo 
completo podem destinar até 3% do 
IR para instituições e projetos de alto 
impacto social. Ao acessar (impos-
tosolidario.org.br) o contribuinte 
pode entender todos os processos 
e conhecer instituições que poderão 
ser beneficiadas.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/saber-vender-e-a-habilidade-mais-comum-entre-as-pessoas-de-maior-sucesso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/direto-com-o-povo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/drones-conheca-mitos-e-verdades-sobre-essas-pequenas-aeronaves/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mulheres-na-tecnologia-ate-quando-seremos-vistas-como-um-peixe-fora-dagua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sportstech-estao-mudando-o-jogo/
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Coluna do Heródoto

O presidente dá 
um passo decisivo 
para não depender 
mais dos jornalistas 
para divulgar as 
realizações do 
governo. Nem de suas 
opiniões pessoais de 
assuntos nacionais. 

Graças à tecnologia 
de última geração é 
capaz de ser ouvido 

em qualquer parte do pais a 
partir de suas lives na capital 
da república. A audiência 
é maciça e até mesmo os 
jornalistas são obrigados a 
acompanhar as falas presi-
denciais pois não tem acesso 
às informações que divulga. 

O presidente surpreende 
a todos com a divulgação 
de atos inéditos do gover-
no. Isto obriga a mídia a 
fazer  uma edição da live 
e posteriormente publicar 
os pontos que considera 
importantes e abre para 
as análises e comentários. 
Em outras palavras está 
destinada a correr atrás das 
notícias divulgas por ele. 
A live tem uma estrutura 
estatal, portanto paga pelo 
povo, e que garante uma 
repercussão favorável ao 
que é divulgada pelo chefe 
do governo. 

Sua voz é inconfundível e 
sua personalidade retratada 
na imaginação do público. 
Com isso se torna cada vez 
mais popular até mesmo 
entre os que não votaram 
nele na última eleição. Não 
lhe falta assessoria para in-
dicar quais são os assuntos 
que deve divulgar na live e 
certamente tem pesquisa 
de opinião sobre o que deve 
dizer e o que não. 

Afinal o departamento 
de imprensa e propaganda 
existe para isso. O espaço 
está garantido para que a 

oposição e os críticos do go-
verno não tenham nenhuma  
participação e assim o que 
é divulgado não tem con-
testação. É chamado pelos 
críticos de “ fala sozinho”.

O modelo não é novo. 
Vários líderes mundiais 
fazem o mesmo e conse-
guem difundir suas ideias 
e programas de governo 
com grande assertividade. 
Principalmente na Europa 
e Estados Unidos. A palavra 
do presidente em um espaço 
informativo só para ele é 
uma forma de fortalecer o 
seu governo e sua figura. 

Busca um contato direto 
com o cidadão esteja ele no 
campo, nas grandes cidades 
ou no longo litoral brasileiro. 
Afinal a tecnologia à dispo-
sição proporciona o alcance 
em todo território nacional. 
A hora escolhida para a live 
é o inicio da noite onde se 
supõe que a maioria das 
pessoas já estão em casa, 
ou aglomeradas em alguns 
lugares em que  há a trans-
missão do programa. 

A pauta do dia ganha im-
portância graças ao trabalho 
do DIP, o Departamento de 
Imprensa e Propaganda, o 
mesmo que censura a pu-
blicação de livros ou jornais 
da oposição. As instalações 
da Radio Nacional no Rio 
de Janeiro é o local onde 
o ditador Getúlio Vargas 
aguarda a vinheta de aber-
tura que diz “Na Guanabara 
19 horas“. 

Durante uma hora o go-
verno e seus ministros 
se dirigem ao cidadão, 
apertados em torno de um 
receptor de rádio de ondas 
médias e curtas, a espera do 
jargão preferido de Vargas 
“Trabalhadores do Brasil“. 
Com sotaque gaúcho...

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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"Não existe" segurança 
quando se está online

Rafael D’Agostino Garcia (*)

Só em janeiro, segundo levanta-
mento da startup PSafe, 198 mil 
contas de WhatsApp, um dos 

aplicativos mais usados no Brasil, fo-
ram clonadas. Fraudes de identidade 
e invasões de conta afetam diversos 
setores, e isso não é um problema 
apenas no Brasil – de acordo com um 
estudo desenvolvido pela consultoria 
americana Javelin, especializada em 
operações financeiras digitais, 14,4 
milhões de pessoas foram vítimas de 
fraude em 2019. As empresas somaram 
prejuízos superiores a 14,7 bilhões de 
dólares no ano.

Diante de um cenário de total insegu-
rança, mas que, ao mesmo tempo, cres-
ce exponencialmente com milhares de 
entrantes no mundo digital, é bastante 
coerente que se exija mais segurança 
e transparência para aumentar a con-
fiança nas experiências on-line, o que 
tranquiliza as pessoas a dividirem seus 
dados e realizarem operações on-line. 
As empresas, por sua vez, passam a 
ter confiança em desenvolver suas 
plataformas virtuais, oferecendo novas 
possibilidades de interação aos seus 
clientes.

Existem diversas es-
tratégias para mitigar 
os riscos de fraude. As 
cinco principais são:
1) Utilização de dados 
Alternativos

Existem diversos for-
necedores que podem 
complementar seus da-
dos internos com infor-
mações demográficas, 
comportamentais, mídias 
sociais, dispositivo com-
prometido, entre outros. 
Essas fontes de dados 
auxiliam nas estratégias 
das regras de negócios 
e incrementam os modelos analíticos.

2) Modelos de machine learning
Os algoritmos de machine learning 

auxiliam a detectar padrões complexos 
de comportamento dos clientes a partir 
do processamento de massas históricas 
de dados, o que se tornou uma grande 
evolução quando são comparados a 
processos anteriores que, basicamente, 

programavam regras simples e estáti-
cas,  que não eram capazes de capturar 
meios sofisticados. Uma nova evolução 
ocorreu com a adoção e utilização dos 
algoritmos adaptativos que permitiram 
a redução do tempo de aprendizado, 
fazendo com que a detecção de padrões 
se tornasse ainda mais robusta e capaz 
de capturar padrões incomuns de forma 
mais rápida, dinâmica e precisa. Os mo-
delos de pontuação preditiva oferecem 

uma melhor acuracidade 
de detecção de fraude e 
devem ser usados   em sua 
estratégia de prevenção 
à fraude.

3) Regras dinâmicas
As regras estáticas não 

são muito eficazes e po-
dem ser facilmente bur-
ladas pelos fraudadores. 
É importante agregar 
parâmetros para torná-
-las mais dinâmicas e 
aplicáveis   a toda a empre-
sa. Por exemplo: Antiga 
regra estática: a renda 
informada pelo cliente é 
superior a “x” reais por 

mês?  Regra dinâmica: O dispositivo já 
foi utilizado por algum outro cliente?  
Qual o comportamento de navegação 
do cliente?

4) Prova de vida e validação do-
cumental

Utilizando a verificação de documen-
tos, validação de holograma e combi-
nando uma “selfie” com uma carteira 

de motorista ou foto de passaporte 
pode ajudar a determinar um cliente 
real. Também oferece uma maneira de 
aprimorar a experiência dos clientes 
com muito menos atrito.

5) Facilidade de parametrização
As soluções devem ser totalmente pa-

rametrizáveis para ajudar as empresas a 
responder às mudanças de fraude à me-
dida que elas ocorrem, considerando 
que a principal característica da fraude 
é o dinamismo. Isso significa colocar o 
poder nas mãos dos usuários para fazer 
alterações nas regras das soluções, sem 
necessitar do envolvimento da TI para 
cada alteração.

Para impedir ações fraudulentas e 
prejuízos gigantescos, é fundamental 
que se monitorem e se aprimorem 
continuamente as estratégias de pre-
venção nas plataformas digitais das 
empresas. É importantíssimo incor-
porar múltiplas camadas de proteção, 
utilizando diferentes soluções de uma 
forma estruturada e, fundamental-
mente, agregando valor ao negócio. 
Não existe uma outra maneira se não 
investir em tecnologia e consultoria 
estratégica para proteger os canais de 
interação do consumidor, blindando 
seus dados e evitando prejuízos finan-
ceiros e de reputação. É uma batalha 
contínua, mas que, com investimento 
em inovação, é possível prever os 
passos do oponente e sempre estar à 
frente na batalha.

(*) É especialista em Prevenção à Fraude da FICO.

Enquanto você está lendo este artigo, diversas plataformas digitais estão sendo invadidas ao redor do 
mundo, e dados estão sendo roubados. O trabalho dos hackers é sofisticado, contínuo e já virou uma prática 
comum, constituindo-se num grande desafio para as empresas que trabalham com segurança digital.

News@TI
Big Data e Inteligência Artificial para RH

@A People+Strategy - consultoria empresarial focada em Planeja-
mento Estratégico e Desenvolvimento Humano – e a Neomove 

– empresa especializada em desenvolver soluções para a gestão e 
análise de dados – se aliaram para criar soluções baseadas em Big 
Data, Machine Learning e Inteligência Artificial que auxiliam o setor 
de Recursos Humanos e Estratégia de grandes empresas (http://www.
neomove.com.br/) ou (www.peoplestrategy.com.br).

Ferramenta para automatização de processos 
de negócios

@A Zurich está investindo em soluções e ferramentas digitais. Uma 
delas é a plataforma de workflow, implementada para facilitar to-

das as etapas de uma cotação com corretores e clientes. A ferramenta 
auxilia, principalmente, o contato entre a área comercial e o corretor, 
e permite uma melhor visualização de tudo que está sendo feito, como, 
por exemplo: quando a cotação foi solicitada; data em que o material 
foi enviado para a área de subscrição; informações pendentes; dia de 
início do processo de avaliação de risco; além da previsão de envio de 
uma cotação (www.zurich.com).

Treinamentos para soluções VMware

@A Tech Data Academy, área de negócios de uma das maiores 
distribuidoras de tecnologia do mundo, oferece em seu portfólio 

treinamentos para as soluções VMware. Presente no mercado há mais 
de 25 anos, a TD Academy se destaca no mercado global de treinamento 
pela entrega de conhecimento de altíssima qualidade, através de uma 
equipe de instrutores multidisciplinares e especialistas nas mais diversas 
áreas de tecnologia da informação.

São Paulo, sexta-feira, 13 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“É bastante 
coerente que se 
exija mais segurança 
e transparência 
para aumentar 
a confiança nas 
experiências 
on-line, o que 
tranquiliza 
as pessoas a 
dividirem seus 
dados e realizarem 
operações on-line.

neurotech

Comunicação unificada em nuvem se populariza 
com foco no incremento da colaboração

Soluções de comunicação 
unificada (UC) ganham cada 
vez mais espaço nas em-
presas. Somente no último 
ano, de acordo com o último 
relatório da Global Market 
Insights, o mercado de co-
laboração movimentou mais 
de US$ 30 bilhões - estima-
-se que este setor cresça 
aproximadamente 8% entre 
2020 e 2026, impulsionado, 
sobretudo, pelas possibili-
dades proporcionadas pela 
tecnologia cloud. “A nuvem 
abriu novas oportunidades, 
reduzindo os custos da im-
plantação física e manuten-
ção”, afirma Carlos de Souza, 
country manager da Jabra, 
multinacional dinamarquesa 
líder mundial em soluções 
de áudio.

Hoje, recursos de voz, 
áudio, videoconferência, 
troca de mensagens, tele-
fonia, e e-mail podem ser 
concentrados em uma única 
plataforma, baseada em nu-

vem, que pode ser acessada de 
qualquer lugar, em múltiplos 
dispositivos. Esta é a proposta 
do conceito Unified Commu-
nications and Collaboration 
as a Service (UCaaS), uma 
evolução das ferramentas 
tradicionais de UC.

A adoção deste modelo visa 
integrar e, principalmente, 
possibilitar uma maior cola-
boração entre times remotos, 
transformando o comporta-
mento e a cultura do ambiente 

de trabalho. Escalável e flexí-
vel, esta tecnologia pode ainda 
ser adaptada com facilidade às 
necessidades específicas de 
cada empresa e traz ganhos 
expressivos no incremento 
da gestão da comunicação 
interna e no aumento da se-
gurança da informação, além 
de facilitar os processos de 
arquivamentos e backups, 
tão importantes para as cor-
porações. Outra vantagem em 
comparação com as ferramen-

tas de UC tradicionais é a 
maior compatibilidade com 
outros softwares disponíveis 
na nuvem. “Sem contar que 
este tipo de solução traz 
muito mais mobilidade, 
facilidade e organização a 
qualquer empresa”, comple-
menta Souza.

No entanto, o executivo 
alerta que a adoção de sis-
temas de UCaaS exige que 
as empresas invistam em 
dispositivos adequados de 
comunicação. “Mais do que 
nunca, os gadgets de áudio e 
vídeo precisam ser versáteis, 
pois agora precisam traba-
lhar com vários dispositivos 
- de smartphones a laptops 
e tablets - em vez de ape-
nas serem otimizados para 
uma plataforma UC espe-
cífica. Sem equipamentos 
de qualidade dificilmente 
a experiência do usuário 
será satisfatória e os resul-
tados tendem a não ser os 
esperados”.
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METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 03.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 03 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 
352, 11º andar, sala 115, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 10 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo soares Giorgi, Diretor Presidente.

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

consulte sua agência de 
confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Área de compras 
e machine learning: um 

caminho sem volta 

A transformação digital 
proporciona uma lista 
cada vez maior de 
tecnologias consideradas 
4.0

Entre elas estão o big 
data, analytics, bu-
siness intelligence, 

cloud computing e machine 
learning. Esta última diz 
respeito ao aprendizado 
da “máquina”, que é um 
conjunto de técnicas que 
integra o campo da Inte-
ligência Artificial e reduz 
o tempo necessário para 
criar estratégias precisas e 
confiáveis, além de outros 
benefícios. 

Não é surpresa para nin-
guém abrir qualquer rede 
social ou serviço de strea-
ming e receber sugestões 
que estão próximas do 
gosto do usuário, ou mes-
mo produtos que foram 
pesquisados previamente. 
Assim como realizar o 
desbloqueio do seu celular 
utilizando apenas a identi-
ficação facial. Os exemplos 
citados são mecanismos 
simples baseados na apren-
dizagem da máquina que, 
por meio de empresas de 
TI, desenvolvem soluções 
completas para cada negó-
cio baseando-se, principal-
mente, em reconhecimento 
de padrões. 

Seguindo uma tendência 
mundial, os mais variados 
tipos de companhias estão 
investindo nessa tecnologia 
para obter mais produtivi-
dade, ganho financeiro e 
resultados mais assertivos. 
Esse movimento de mer-
cado deve aumentar ainda 
mais nos próximos anos. 
Até 2021, o investimento 
em Inteligência Artificial 

e Machine Learning deve 
crescer 46,2% anualmente, 
totalizando U$S 52 bilhões, 
segundo pesquisa recente 
da consultoria IDC. 

No caso do setor de com-
pras, o crescimento significa 
mais espaço para implemen-
tar ferramentas e soluções 
que otimizem o tempo gasto 
com processos manuais e 
criem uma cultura mais es-
tratégica de organização das 
transações, gerenciamento 
de fornecedores, gestão de 
riscos e, principalmente, de 
análise de dados. O foco é 
traçar perfis mais corretos 
de seus clientes e até pre-
ver comportamentos para 
tomadas de decisões mais 
assertivas. 

Mas, para que todo esse 
processo seja possível, 
as companhias devem se 
preocupar também com a 
contratação de profissionais 
preparados ou desenvolver 
projetos que qualifiquem as 
pessoas para lidar com as 
novas tecnologias. O país 
sofre com a falta de pessoas 
preparadas para esse seg-
mento, por exemplo. 

De acordo com o Relató-
rio Setorial de TIC 2019 da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(Brasscom), há uma deman-
da de 70 mil profissionais 
de TI por ano, sendo que 
o contingente de formados 
é de 46 mil. É fundamental 
que os especialistas em 
compras estejam prepara-
dos para as inovações que se 
propagam em velocidades 
supersônicas. 

E o conhecimento fará 
toda a diferença. 

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

Fabrizio Tassitano (*)

www.netjen.com.br
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D - Intercâmbio Internacional
Karoline Ribas tinha 22 anos quando trancou a faculdade de arquitetura 
e saiu de Presidente Prudente para uma jornada de 10 meses no Malawi 
(África). Durante o período, aprimorou o inglês, aprendeu chichewa 
(idioma local), participou de atividades e festivais, fez trabalhos vo-
luntários, ensinou samba, divulgou o som da viola caipira, ajudou no 
empoderamento de meninas africanas na música e fez amigos. A jovem 
foi beneficiada pelo MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Ex-
change), programa de intercâmbio com inscrições abertas para alunos, 
ex-alunos e educadores do Projeto Guri até o próximo dia 23, pelo site 
(http://www.sustenidos.org.br/).

E - Amazônia+21 
Estão abertas as inscrições de trabalhos científicos para serem apre-
sentados no Amazônia+21 - Fórum Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia, até o próximo dia 25, que será realizado em 
Porto Velho, de 5 a 8 de maio. Serão aceitas inscrições de trabalhos 
relacionados aos quatro eixos temáticos do fórum: Ciência, tecnologia 
e inovação; Cultura; Funding; e Negócios sustentáveis. O fórum é uma 
realização da Prefeitura de Porto Velho. Uma comissão avaliadora se-
lecionará quatro trabalhos submetidos, um de cada eixo temático, que 
deverão ser apresentados de forma oral durante o fórum. O edital e 
inscrições estão disponíveis no site (amazonia+21.org).

F - Eventos na Jordânia
O Escritório de Turismo da Jordânia anuncia o lançamento da primeira 
edição do Meeting Planner's Guide, um guia para o planejamento de 
eventos e conferências na Jordânia. Em 2018, a Jordânia ficou em segundo 
lugar no Oriente Médio pelo número de conferências e reuniões realizadas, 
de acordo com estatísticas publicadas pela Associação Internacional de 
Congressos e Convenções. O guia está repleto de informações essenciais 
para a criação de programas personalizados e certeiros para eventos. 
Para fazer o download do guia, acesse (http://international.visitjordan.
com/Uploads/Jordan_Meeting_Planners_Guide_V1_LR.PDF). Outras 
informações: (www.visitjordan.com). 

A - Moda Íntima 
Entre os dias 30 de abril e 2 de maio, em Juruaia (MG), acontece a 
23ª edição da Felinju - Feira de Moda e Lingerie de Juruaia, capital 
da lingerie. O incentivo ao empreendedorismo é uma das marcas da 
cidade, que tem 95% das confecções locais comandadas por mulheres. 
Essas empresas acompanham as tendências nacionais, oferecendo bom 
preço, qualidade e design como diferencial. O evento é um verdadeiro 
encontro da moda com os negócios, onde os visitantes compartilham 
experiências, contatos, inovações, apostas, tendências e soluções, em 
um show de diversidade e diversificação. Para mais informações, acesse: 
(www.felinjujuruaia.com.br). 

B - Reforma Tributária 
Nos próximos dias 19 e 20, no CIEE, acontece o seminário “Reforma 
Tributária: os caminhos da convergência”. O evento, que contará com 
um painel inédito reunindo os principais nomes envolvidos nas propostas 
em discussão no país, objetiva fomentar o debate sobre a reforma, que 
causará impacto direto na economia, na sociedade e nas administrações 
tributárias dos três níveis da federação. Também terá o painel “Equilí-
brio Federativo e desigualdade de renda” para discutir questões como 
o papel do tributo no combate à desigualdade e as ferramentas para a 
mitigação da regressividade do imposto sobre o consumo, além de um 
painel do fisco para o debate da Reforma Tributária (http://app.afresp.
org.br/seminario-inscricoes).

C - Respostas para o Amanhã
A Samsung iniciou o período de inscrições para professores de escolas 
públicas brasileiras de Ensino Médio interessados em participar da sé-
tima edição do 'Prêmio Respostas para o Amanhã'. Objetiva estimular 
soluções criativas para uma sociedade mais sustentável e fomentar o 
aprendizado nas áreas das Ciências da Natureza e da Matemática a partir 
da abordagem STEM (em inglês, Science, Technology, Engineering and 
Mathematics). A iniciativa faz parte do conjunto de projetos capitaneado 
pela visão global da marca "Together for Tomorrow! Enabling People", que 
busca capacitar futuras gerações para alcançarem seu pleno potencial 
por meio da Educação. Inscrições: (www.respostasparaoamanha.com.br). 

G - Marketing Digital
Para suportar a demanda vinda do seu avanço no Brasil, a Adobe está 
em busca de novos parceiros de implementação para a plataforma Ex-
perience Cloud, que reúne diversas soluções para marketing digital. O 
objetivo da multinacional é triplicar o número de parceiros para seguir 
crescendo no País, que representa uma grande parte dos negócios na 
América Latina. No próximo dia 19, às 9h30 horas, a Adobe promove 
um evento no próprio escritório para recrutar novos parceiros para o 
seu ecossistema. As empresas interessadas devem entrar em contato 
com Luis Maian (maian@adobe.com), gerente de parceiros na Adobe. 
Outras informações: (http://www.adobe.com/br). 

H - Elevação da Escolaridade 
O Sinduscon-SP informa que estão abertas as inscrições para as em-
presas associadas participarem do Programa Elevação da Escolaridade. 
Realizado em parceria com o Sesi-SP, objetiva capacitar os trabalhadores 
em canteiros de obra indicados pelas empresas associadas ao sindicato, 
referente aos primeiros anos do ensino fundamental. Como pré-requisito é 
necessário que os trabalhadores tenham mais de 18 anos e que não tenham 
concluído até o 5º ano do ensino fundamental ou não alfabetizados. As 
informações sobre o programa estão disponíveis com Mayara Barbosa no 
email (MBarbosa@sindusconsp.com.br) ou no telefone (11) 3334-5630.

I - Pede Pronto
Pessoas que almoçam em grandes praças de alimentação sabem o tempo 
que se perde entre escolher um prato, pagar e esperar o preparo. Para 
melhorar essa jornada, a Alelo lança o aplicativo Pede Pronto. Com o novo 
app, o usuário visualiza em seu celular o cardápio dos restaurantes parceiros, 
escolhe, paga e acompanha o tempo de preparo do seu prato. Enquanto isso, 
a cozinha do estabelecimento escolhido recebe o pedido e prepara a refeição. 
Quando está pronta, o restaurante envia uma mensagem e o consumidor 
retira seu pedido, já pago, diretamente no balcão, sem a necessidade de 
pegar fila. Inicialmente, o serviço é válido apenas em São Paulo

J - Bibliometria a Distância 
Visando ao desenvolvimento de competências necessárias à compreensão, 
à elaboração e à análise de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
UFSCar oferece curso a distância de Bibliometria e Indicadores Científicos, 
com 120 horas, a serem desenvolvidas entre 23 de março e 6 de julho. Os 
participantes aprenderão a analisar dados com o uso de diferentes softwares, 
com atividades teóricas e práticas que simulam situações reais. Dirigido a 
profissionais formados ou estudantes em áreas como Gestão da Informação 
e do Conhecimento, Inteligência Competitiva e Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação e atuantes em instituições de Ciência e Tecnologia. Inscrições 
até segunda-feira (16) em (http://bit.ly/2wzSZ2R), tel. (16) 3351-8428. 

Cerca de R$ 15 bilhões do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) ainda não foram sacados 
pelos trabalhadores, segundo o Minis-
tério da Economia. O saque imediato 
do FGTS foi iniciado em 2019 e vai até 
o próximo dia 31. Segundo a Caixa, 
até o dia 9 de março, foram pagos 
mais de R$ 27,8 bilhões do Saque 
imediato do FGTS para 59,8 milhões 
de trabalhadores. 

A previsão da Caixa, divulgada ini-
cialmente, era de pagamento a 96,4 
milhões de trabalhadores, elegíveis 
ao Saque Imediato, totalizando R$ 
42,6 bilhões. Inicialmente, a medida 
estabelecia o saque de até R$ 500 
por conta do fundo, mas o limite do 
saque imediato subiu para R$ 998 
com a sanção da lei de conversão da 
MP, no final do ano passado. O limite 
só subiu para quem tinha saldo de 
até R$ 998 (valor do salário mínimo, 

Até o último dia 9, foram pagos 
mais de R$ 27,8 bilhões do Saque 

imediato do FGTS para 
59,8 milhões de trabalhadores.
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Segundo dados da Serasa Experian, 
o número de brasileiros inadimplen-
tes chegou a 63,8 milhões em janeiro, 
aumento de 2,6% com relação a janei-
ro de 2019. O volume de pessoas com 
contas em atraso representa 40,8% da 
população adulta do país. Na análise 
com dezembro/19, a variação foi de 
0,8%. Apesar da alta, o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi, aponta 
que a tendência é que a inadimplência 
se estabilize ao longo de 2020. 

“As projeções indicam que a eco-

Uma pesquisa realizada 
pela Confederação 
Nacional de Dirigen-

tes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPCBrasil), em 
convênio com o Sebrae, 
com pessoas que estão sem 
trabalho, revela que os de-
sempregados brasileiros já 
estão há um ano e três meses, 
em média, sem ocupação for-
mal. Mostra ainda que 51% 
estariam dispostos a receber 
menos que a remuneração do 
último emprego (19%). Ou-
tros 18% argumentam que o 
que importa neste momento 
é arranjar um emprego para 
pagar as despesas, enquanto 
13% afirmam ser mais fácil 
procurar oportunidades 
melhores quando se está 
empregado.

A demora para se recolo-

Maioria estaria disposta a receber menos que a 
remuneração do último emprego.

M
ar

ce
lo

 G
.R

ib
ei

ro
/J

C
/re

pr
od

uç
ão

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convo-
cação Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária 
Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em assembleia 
geral ordinária, no dia 06 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede so-
cial na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Rela-
tório da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 11 de março de 2020. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Desempregados estão, em média, há 
um ano e três meses sem trabalho

Pesquisa revela que os desempregados brasileiros já estão há um ano e três meses, em média, sem 
ocupação formal

pesas estão sendo pagas 
por pais, filhos, amigos ou 
outros familiares. Também 
há aqueles que tem utiliza-
do o seguro-desemprego 
(8%) e o acerto recebido 
da empresa em que traba-
lhavam (7%).

“O desemprego muitas 
vezes obriga as pessoas a 
buscarem alternativas para 
constituir renda. O aumento 
da informalidade também 
está relacionado à chamada 
‘gig economy’, ou ‘economia 
dos bicos’ – aquela que diz 
respeito aos motoristas e 
entregadores de aplicativos, 
por exemplo. Por outro lado, 
esses trabalhadores não têm 
direitos assegurados e ou 
vínculo empregatício”, alerta 
o presidente da da CNDL, 
José César da Costa (AI/
CNDL/SPCBrasil).

car no mercado de trabalho 
tem feito com que essas 
pessoas busquem outras 
formas de sustento, como 
o trabalho informal. Quatro 
em cada dez desempregados 
têm recorrido ao trabalho 
temporário para se susten-

tar (39%), principalmente 
com serviços gerais (19%), 
com revenda de produtos 
(14%) e com venda de co-
midas (13%). 

Além dos trabalhos infor-
mais, 30% admitem que ao 
menos parte de suas des-

FGTS: cerca de R$ 15 bilhões ainda podem ser retirados
Os saques podem ser feitos nas 

casas lotéricas e nos terminais de 
autoatendimento para quem tem 
senha do Cartão Cidadão. Quem 
tem Cartão Cidadão e senha pode 
sacar nos correspondentes Caixa 
Aqui, apresentando documento de 
identificação, ou em qualquer outro 
canal de atendimento. No caso dos 
saques de até R$ 100, a orientação 
da Caixa é procurar casas lotéricas, 
com apresentação de documento de 
identificação original com foto.

Quem não tem senha nem Cartão 
Cidadão e vai sacar mais de R$ 
100 deve procurar uma agência da 
Caixa. Embora não seja obrigató-
rio, a Caixa orienta, para facilitar 
o atendimento, que o trabalhador 
leve também a Carteira de Trabalho 
para fazer o saque. O documento 
pode ser necessário para atualizar 
dados (ABr).

na época) em 24 de julho deste ano. 
Quem tem saldo acima desse valor 
na conta do FGTS só poderá retirar 
os R$ 500 originalmente previstos.

Inadimplência aumentou 2,6% em janeiro
nomia deve crescer este ano, sem a 
expectativa de piora no desemprego. 
Por isso o número deve se manter, 
ainda que num patamar elevado”. As 
dívidas dos brasileiros com empresas 
de telecomunicações foram as únicas 
a reduzirem em janeiro/20 no com-
parativo com o mesmo período do 
ano anterior, representando 10,7% 
do total, uma queda de 2,4 pontos 
percentuais. Os bancos e cartões 
continuam com a maior representa-
tividade, seguido por Utilities.

O Estado do Amazonas, que hoje 
tem a maior porcentagem da popu-
lação adulta inadimplente do país 
(55,5% em janeiro/20), registrou 
variação de 6,8 pontos percentuais 
com relação ao mesmo mês de 2019. 
Esta foi a maior alta do mês, à frente 
do Mato Grosso, que teve crescimento 
de 4 p.p., chegando a 48,1% dos bra-
sileiros acima de 18 anos com dívidas 
não pagas. Doze Estados ficaram 
abaixo da média nacional, que é de 
40,8% (AI/serasaexperian). 

D
iv

ul
ga

çã
o

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Voluntariado para 
impulsionar a inovação e 
a transformação digital

Engajamento é uma 
palavra de ordem 
quando o assunto é a 
constante busca pela 
inovação na era da 
transformação digital

Neste sentido, as cor-
porações têm em-
preendido os mais 

variados esforços com o 
objetivo de adaptar seus 
ambientes de produção em 
algo que seja mais do que 
trabalho. Afinal, os especia-
listas afirmam que uma das 
principais características 
das novas gerações de talen-
tos profissionais é a busca 
por um objetivo maior. Uma 
causa. Um propósito naquilo 
que estão fazendo.

Não por acaso, envolver 
as equipes em atividades 
de voluntariado tem sido 
uma das iniciativas de maior 
sucesso para vencer este 
desafio. Está comprovado 
que, quanto mais alinhados 
à identidade corporativa, 
maior a contribuição dos 
colaboradores com outros 
projetos ou ações da organi-
zação, deixando de ser parte 
de algo para compor o todo.

A Neurotech, por exem-
plo, criou o Colab, grupo 
formado por colaboradores, 
para reforçar/fortalecer 
práticas sociais. 

O grupo é  estimulado a 
replicar ações que promo-
vam o desenvolvimento 
humano nas comunidades 
periféricas de Recife e, 
dessa forma, contribuir para 
que os jovens carentes, inte-
ressados em atuar no setor 
tecnológico, encontrem 
oportunidades no mercado 
de trabalho. Trata-se de um 
passo extremamente impor-
tante para que eles tenham 
condições de investir na 
construção de uma trilha 

de carreira dentro da área 
tecnológica.

Pesquisas como Perfil do 
Voluntariado Empresarial 
no Brasil III – CBVE e Além 
do Bem revelam que 85,5% 
das empresas concordam 
que a prática do programa 
de voluntariado empresarial 
melhora a imagem institu-
cional; 90,3% acredita que 
as ações voluntárias melho-
ram a relação da empresa 
com a comunidade; e 71% 
concorda que o voluntariado 
contribui para os objetivos 
estratégicos da empresa.

Também são relatados 
benefícios internos como 
o maior engajamento dos 
funcionários na empresa; 
percepção por 89% dos 
gestores de diferentes áre-
as de que o voluntariado 
empresarial forma um pro-
fissional melhor. Estudos da 
consultoria Conexão Traba-
lho mostram ainda que 62% 
consideram o programa de 
voluntariado um grande 
diferencial para escolha de 
um emprego.

Ações de voluntariado 
podem iniciar um podero-
so ciclo que promove um 
crescimento saudável não 
apenas do destinatário e 
do funcionário voluntário, 
mas também da empresa e 
da comunidade em geral. A 
Psicologia Positiva mostra 
que quanto mais emoções 
positivas no dia a dia, melhor 
o humor e menor o estresse, 
o que potencializa a criativi-
dade e o engajamento.

Mesmo falando em inova-
ção, o uso do voluntariado 
para promover a transfor-
mação nos remete à uma 
máxima antiga. Afinal, ele 
tem a capacidade de unir o 
útil ao agradável.

(*) - É Gerente Gente e 
Gestão da Neurotech 

(www.neurotech.com.br).

Tereza Helena Cavalcanti (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 13 de março de 20204 Negócios
Empresas 
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: MAURÍCIO SANTANA DA SILVA, profissão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
30/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ismael 
Bezerra da Silva e de Aldevina Santana da Silva. A pretendente: JOSENICE ALVES 
DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1979, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Judite Alves dos Santos.

O pretendente: MÁRIO BRITO ROSSI, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/10/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rossi Filho e de Maria 
Thereza Brito Rossi. A pretendente: JULIA DE ARAUJO CAVALCANTE, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-
-nascimento: 21/01/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Oscar Vieira Cavalcante e de Aurea de Araujo Cavalcante.

O pretendente: OTAVIO SABINO DO CARMO FILHO, profissão: agente sócioeduca-
tivo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
19/03/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Otavio 
Sabino do Carmo e de Delvita Mendes dos Santos. A pretendente: ADENILZA PIERRI 
PALUDETO, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: em Londrina, 
PR, data-nascimento: 25/12/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Orlando Paludeto e de Iracema Pierri Paludeto.

O pretendente: DANIEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de logís-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/03/1999, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Ferreira da 
Silva e de Edivânia Prado Pereira da Silva. A pretendente: HAILLA TEIXEIRA JESUS, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/01/2003, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Dion da Silva de Jesus e de Catia Teixeira da Silva Jesus.

O pretendente: ANDERSON DANIEL DE CAMPOS, profissão: auxiliar de laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Jaú, SP, data-nascimento: 05/04/1982, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Marlene de Campos. A pretendente: 
NADIA RODRIGUES, profissão: micropigmentadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/11/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Eduardo Rodrigues e de Carmen Lucia Marcelino.

O pretendente: SALOMÃO CLAUDIO DOS SANTOS, profissão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 26/06/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Claudio dos Santos e de 
Elizabeth Herrera dos Santos. A pretendente: LUIZA FERNANDES DE LIMA LAMEIRA 
OTTERO, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Gonçalo, 
RJ, data-nascimento: 20/01/1997, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Sidney 
Lameira Ottero e de Jackeline Fernandes de Lima.

O pretendente: HYAGO ALVES DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/11/1999, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Igor Alberto de Lima e de Patricia Alves Betim. A 
pretendente: KAROLINE NETO DE ALMEIDA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/01/2000, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edy Carlos de Almeida e de Viviane Neto de Almeida.

O pretendente: ANDERSON MALAMAN, profissão: analista de suporte, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/01/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Benedito João Malaman e de Marise 
Rodrigues Malaman. A pretendente: ADRIANA PORFIRIO DE AMORIM, profissão: técnica 
em nutrição, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
12/07/1986, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Paulo Porfirio 
de Amorim e de Ana Cleide Lopes Clemente de Amorim.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ORLANDO RODRIGUES JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
administrador de empresas, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 01/01/1975, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Rodrigues 
e de Marlene Dirce Ramhold Rodrigues. A pretendente: VIVIANE KELLY DI GIOIA, 
estado civil solteira, profissão advogada, nascida em Guarulhos, SP, no dia 26/12/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carmelino Di Gioia e 
de Marlene Rodrigues Di Gioia.

O pretendente: MARIO KIYOTAKA IKEDA, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em Assaí, PR, no dia 23/03/1945, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Raul Hiroshi Ikeda e de Kohana Ikeda. A pretendente: ADENIZIA 
ANTONIA CANDIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guapé, MG, no dia 
15/06/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Aleixo Candido e de Virginia das Graças Candido.

O pretendente: MARCELO VITOR CARVALHO, estado civil solteiro, profissão músico, 
nascido em Itajobi, SP, no dia 12/12/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de João Vitor Tadeu Carvalho e de Aparecida de Jesus Carlos 
Carvalho. A pretendente: AMANDA GONÇALVES SANTORO, estado civil solteira, 
profissão administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/01/1989, residente e 
domiciliada neste subidistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Luiz Santoro e de Mari 
Gonçalves Santoro.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão motorista de aplicativo, nascido em Osasco, SP, no dia 10/12/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio de Oliveira Santos e de 
Marta Oliveira Pontes. A pretendente: ANÉDIA NASCIMENTO RIBEIRO, estado civil 
viúva, profissão escrevente, nascida em Brumado, BA, no dia 26/05/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Anésio de Sousa Ribeiro e de 
Geracina Lina do Nascimento Ribeiro.

O pretendente: MARCOS VIEIRA DE MELO, estado civil solteiro, profissão 
cravador, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/06/1976, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Vieira de Melo e de Josefa Freitas 
de Melo. A pretendente: ERIVALDA TENÓRIO CORDEIRO, estado civil solteira, 
profissão estagiária, nascida em Pedra, PE, no dia 31/12/1973, residente e domi-
ciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joventino Tenório Cordeiro e de 
Josefa Fideles Bezerra.

O pretendente: RODRIGO SALGADO, estado civil solteiro, profissão vigilante de escolta, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 15/08/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria Gorete Salgado. A pretendente: RITA DE CÁSSIA NO-
GUEIRA, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
22/12/1969, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Orazyr 
Nogueira e de Maria José de Rezende Nogueira.

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de 
grampeadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/07/1969, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos e de Dausy Tereza de 
Almeida dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão passadeira, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/12/1971, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Corcino dos Santos e 
de Irene Rosa dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA MENEZES, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de expedição, nascido São Paulo, SP, no dia 28/02/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Severino Gomes de Menezes e de 
Ivonete Correia da Silva Menezes. A pretendente: MARCELA FATIMA DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profissão assistente financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 
20/10/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio 
Pereira de Carvalho e de Rogeria Fatima de Carvalho.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Vinícius Teixeira (*) 

Entretanto, um erro 
comum que muitos 
líderes ainda come-

tem é considerar que essa 
transformação é apenas 
tecnológica. Com isso, diver-
sas falhas na execução das 
estratégias acontecem por 
não conseguirem encontrar 
e reter os principais ativos 
dessa jornada - os talentos. 
Pensando nisso, reuni seis 
princípios para que você, 
gestor, possa repensar seu 
processo de busca e reten-
ção desses profissionais. 
 1) Potencial é tão im-

portante quanto 
formação - Cada vez 
mais, grandes orga-
nizações estão inves-
tindo no potencial 
dos candidatos e não 
somente nos diplomas 
em universidades de 
prestígio. Segundo 
pesquisa realizada pela 
Infosys, notamos que 
as empresas melhores 
avaliadas em matu-
ridade digital estão 
propensas a contratar 
profissionais com gra-
duações tecnológicas, 
escolas técnicas e que 
tiveram conquistas 
que envolveram com-
promisso, dedicação e 
criatividade. 

  Segundo o estudo, 
profissionais que não 
tiveram uma situação 
privilegiada e que de-
monstraram persistên-
cia durante a carreira, 
são mais motivados, 
resilientes e ágeis. 

 2) Diversidade acima 
de homogeneida-
de - Do ponto de 
vista social, todos nós 

A arte de buscar e 
desenvolver talentos na era da 

Transformação Digital
Um grande investimento vem sendo realizado ano após ano para transformar digitalmente as empresas 
de todos os segmentos, em todo o mundo

compreendemos - ou 
deveríamos compre-
ender -, nosso papel 
em promover um am-
biente diverso, com 
oportunidades iguais 
a todos os indivíduos. 
E do ponto de vista de 
negócios? Diversidade 
traz ganhos? Sim! Em-
presas que agem assim 
já entenderam que 
os negócios precisam 
dessa mistura de per-
fis. A diversidade de 
gênero, social, religio-
sa, étnica, cultural re-
sulta em equipes mais 
criativas, produtivas 
e significativamente 
mais conectadas com 
seus clientes. 

 3) Soft skills acima de 
Hard Skills - Em um 
mundo no qual as má-
quinas cada vez mais 
executam trabalhos 
repetitivos e com bai-
xo nível de cognição, 
desafios modernos exi-
gem habilidades de li-
derança, resolução de 
problema, criativida-
de, aprendizado con-
tínuo, comunicação e 
trabalho em equipe. 

Não quero dizer que 
as habilidades técnicas 
não são importantes, 
porém priorize suas 
contratações com base 
no perfil pessoal. 

 4) Fit Cultural acima 
de experiências - 
Dado que passamos 
mais de um terço de 
nossas vidas no am-
biente de trabalho, 
é importante que os 
funcionários sintam-se 
felizes e conectados 
com ele. Caso con-
trário, você terá um 
problema de reten-
ção e performance. O 
ajuste da cultura é o 
aspecto mais impor-
tante da retenção. Os 
funcionários que não 
se reconhecem nos 
valores da organização 
não ficarão satisfeitos, 
estão mais propensos a 
criar um ambiente de 
trabalho tóxico e estão 
mais propensos a sair. 

 5) Especialistas ou ge-
neralistas? Precisa-
mos de ambos -  Defina 
suas estratégias e refli-
ta sobre a melhor com-
posição de sua equipe. 

Projetos que exigem 
experimentação, onde 
o nível de incerteza 
em relação aos meios 
de execução é baixo, 
você precisa de um 
time generalista, com 
isso você elimina dire-
cionamentos viciados, 
aumenta velocidade 
de adaptação e reduz 
investimentos. 

  Projetos que exigem 
escala, onde o nível de 
incerteza e a escala da 
solução ou processo 
são altas, você pre-
cisa de uma equipe 
especialista, com o 
objetivo de aumentar 
assertividade e redu-
zir custos técnicos e 
organizacionais. 

 6) Treine e avalie os 
talentos constante-
mente - Na medida 
que seus talentos se 
desenvolvem, passam 
a atuar de maneira 
autônoma, assertiva 
e criativa. Por isso, 
garanta o acesso a 
programas e condições 
para que todos se ca-
pacitem, de forma con-
tínua, em tecnologias 
e métodos relevantes 
para suas funções. 

Porém, tão importante 
quanto a capacitação é a 
existência de um processo 
efetivo de avaliação, como 
forma de reconhecer esse 
desenvolvimento, direcio-
nar os próximos passos e 
traçar as estratégias para 
que o profissional siga 
construindo uma carreira 
de sucesso. 

(*) - É head de Inovação da 
Infosys Brasil. 
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Lorna Hernández (*)
 
Devido, em grande parte, à 

incorporação de novas ferra-
mentas digitais e tecnológicas 
pelas empresas, os locais de 
trabalho estão evoluindo ra-
pidamente. 

O principal motivo é a in-
tenção de aumentar a produ-
tividade, melhorar a qualidade 
do trabalho e a experiência 
dos colaboradores. Mas qual 
a real influência da tecnologia 
no desenvolvimento e no ge-
renciamento de talentos? 

Segundo o relatório The 
Future of Work (o Futuro 
do Trabalho), publicado pela 
Ricoh, os trabalhadores acre-
ditam que as empresas devem 
disseminar o uso da tecnologia 
como porta de entrada para 
uma mudança significativa no 
trabalho. Três em cada quatro 
entrevistados (74%) conside-
ram que, à medida em que a 
automação de tarefas ganha 
terreno, o equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal fica 
mais evidente. 

Ou seja, a tecnologia tem 
o poder de libertar os profis-
sionais das tarefas repetitivas 
para que, assim, possam se 
concentrar em atividades de 
maior valor para a carreira 
e desenvolvimento pessoal, 
também trazendo vantagens 
competitivas para a empresa. 

O estudo também revelou 
que a maioria (61%) dos 
entrevistados está otimista 
em relação às oportunidades 
que a tecnologia trará para o 
local de trabalho, pois ela será 
fundamental para uma maior 
flexibilidade e colaboração no 
trabalho. Dessa forma, mais de 
três quartos dos entrevistados 
(77%) afirmam que não veem 
o avanço da tecnologia como 

um inimigo, pois acreditam 
que possuem as habilidades 
necessárias para manter e 
progredir em seu trabalho 
atual nos próximos dez anos. 

No entanto, à medida em que 
as organizações implementam 
mais soluções tecnológicas 
no local de trabalho, como 
robótica e inteligência artifi-
cial, os empregadores têm a 
responsabilidade de garantir 
que os profissionais tenham 
as habilidades certas para 
progredir em suas carreiras. 

Nesse momento, quatro em 
cada cinco (81%) trabalhado-
res esperam que seu emprega-
dor lhes forneça ferramentas 
e treinamento para se adap-
tarem a novas funções. Além 
disso, embora a colaboração e 
a flexibilidade sejam essenciais 
para o local de trabalho do fu-
turo, o relatório derruba o mito 
de que o escritório físico será 
uma coisa do passado. 

Apenas 28% dos trabalha-
dores dizem que escritórios 
físicos não devem existir nos 
próximos 10 anos e que todos 
vão trabalhar remotamente. 
Por outro lado, quase três quar-
tos (74%) dos trabalhadores 
acreditam que o trabalho flexí-
vel, certamente, será incluído 
em contratos no futuro. 

Mesmo com diferentes opini-
ões em relação ao trabalho no 
futuro, o estudo The future of 
work aponta a certeza de que 
a colaboração e a flexibilidade 
estarão no centro das opera-
ções. A promoção desses tipos 
de políticas será de grande 
importância para as empresas, 
ajudando a capacitar, motivar 
e, por fim, reter talentos. 

(*) - É vice-presidente de RH da 
Ricoh América Latina, empresa 

global de tecnologia. 

Tecnologia, um aliado essencial 
para promover a flexibilidade 

e colaboração do trabalho
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Saiba como 
combinar o Lean com 

a Indústria 4.0

A filosofia Lean 
também desenvolve 
os sensos de 
autonomia e 
responsabilidade

Não é de hoje que 
as empresas têm 
adotado os prin-

cípios e as ferramentas 
Lean para reduzir  a 
complexidade de suas 
operações, aumentar a 
eficiência e a produtivi-
dade de seus processos 
operacionais, visando 
principalmente reduzir 
desperdícios e custos e 
gerar mais valor para o 
cliente. 

A implementação da 
filosofia Lean permite 
obter uma visão holística 
de toda a cadeia de valor, 
garantindo uma cultura 
de melhoria contínua e 
excelência operacional a 
partir do monitoramento 
dos processos, otimizan-
do as operações, identifi-
cando desvios e garantin-
do a entrega de produtos 
com a qualidade e nos 
prazos determinados nos 
objetivos de negócio. 

A filosofia Lean também 
desenvolve os sensos de 
autonomia e responsa-
bilidade, pois os colabo-
radores têm voz e papel 
mais ativo na melhoria 
do processo produtivo. 
E como a metodologia 
Lean pode se combinar 
com a Indústria 4.0? Na 
verdade, as suas bases 
têm diversos pontos em 
comum, como ganhos de 
eficiência, otimização 
de tempo e redução de 
custos. 

Com sistemas que pos-
sibilitem a melhoria con-
tínua de sua produtivi-
dade a partir da tomada 
de decisão baseada nos 
dados enviados por sen-
sores e soluções de IoT 
(Internet das Coisas) 
embarcados nos equi-
pamentos e plataformas 
de gestão capazes de 
transformar dados em 
insights, a Indústria 4.0 
vem se consolidando 
como a evolução dos 
métodos Lean. 

Como o Lean e a In-
dústria 4.0 se comple-
mentam? Fi losof ia  e 
tecnologia, nesse caso, 
caminham juntas. Em 
primeiro lugar, a filosofia 
Lean sempre teve como 
foco o cliente e, com 
inovadoras tecnologias 
digitais, os líderes de 
negócio passam a ter uma 
visão mais clara das ne-
cessidades e demandas 
de seus clientes. 

Em segundo lugar, te-
mos a cultura de melho-
ria contínua que, com o 
poder de análise embar-
cado nas plataformas de 
gestão de ativos, passa a 
ser guiada por um olhar 
holístico que antecipa 
necessidades, reduzindo 
custos com períodos de 
inatividade e otimizando 
a gestão da execução da 
manutenção.

E, em terceiro lugar, 
como a filosofia Lean visa 
eliminar todos os desper-
dícios na cadeia de valor – 
desde o pedido do cliente 
até a entrega do produto 
–, a base da Indústria 4.0 
é fundamental para uma 
maior eficiência em toda 
a cadeia produtiva, com 
a conectividade entre 
máquinas e processos, a 
integração dos sistemas 
e análise de dados. 

Assim como também é 
fundamental a presença 
de uma plataforma de 
gestão que permita a 
troca de dados em tempo 
real, removendo as ativi-
dades que não agregam 
valor, identificando as 
causas-raiz dos proble-
mas de desempenho e 
acelerando a validação 
das medidas de melhoria, 
permitindo uma imple-
mentação mais rápida de 
ações em toda a fábrica.

Ao final, o objetivo 
sempre é aumentar a 
capacidade produtiva, 
reduzir custos, entregar 
produtos com alta quali-
dade e gerar mais valor 
para o cliente. Essa é a 
perfeita união entre o 
Lean e Indústria 4.0.

(*) - É gerente de produto 
da Atech.

Jefferson Castro (*)
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O Dia Mundial do Consu-
midor é comemorado neste 
domingo (15).Durante 
toda a semana são promo-
vidas ações que despertam 
o consumo consciente. É 
diante deste cenário que o 
Instituto de Protesto-MG, 
entidade que representa 
os cartórios de protesto 
do estado, aproveita para 
orientar os cidadãos a se 
conscientizarem para evi-
tar dívidas que podem ser 
protestadas. 

“É perante a tantas ofertas 
convidativas e atrativas ao 
longo do ano que o consumi-
dor acaba se endividando. 
Muitas vezes, essa dívida 
pode ser levada a protesto 
restringindo os acessos ao 
crédito da pessoa”, diz Le-
andro Patrício, presidente 
do Instituto de Protesto-
-MG. Com a alteração da lei 
nº 23.204, que permite ao 
credor cobrar seus débitos 
sem ter que antecipar qual-
quer taxa, a tendência é que 
as pessoas que precisam 
receber utilizem, cada vez 
mais, esse recurso legal. 
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De acordo com uma 
pesquisa inédita so-
bre o ecossistema 

contábil brasileiro recen-
temente produzida pela 
Omie, plataforma de gestão 
em nuvem número um para 
PMEs, mais de dois terços 
(62,2%) dos profissionais de 
contabilidade afirmam estar 
otimistas com o mercado 
em 2020. Cerca de 26,5% 
adotam uma posição neutra 
e apenas 11,3% estão pessi-
mistas. Quase 70% dos 3279 
entrevistados afirmam que o 
setor contábil em si está em 
momento de expansão. 

Não à toa, a contabilidade 
registrou uma das maiores 
taxas de empregabilidade no 
Brasil em 2018, acolhendo 
93,8% dos trabalhadores 
com formação na área, se-
gundo o Ipea, além de ser 
a graduação com maior nú-
mero de alunos matriculados 
no país. Segundo o levanta-
mento da Omie, 64,6% dos 
dos profissionais contábeis 
relataram a conquista de 
até 10 novos clientes nos 
últimos 12 meses, um pro-
gresso considerável levando 
em consideração que 78% 
dos consultores contábeis 
independentes e 62% das 
empresas focadas em ser-
viços contábeis atendem 
menos de 100 clientes. 

Para continuar aperfeiço-
ando os serviços contábeis 

Os escritórios contábeis podem avançar mais na 
profissionalização de seus serviços.
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Quem mexeu no 
meu salário?

O salário, via de regra é 
impenhorável, como prevê 
o inciso IV, do artigo 833, 
do Código de Processo Civil, 
mas a jurisprudência, ou seja, 
o conjunto das decisões e 
interpretações das leis pelos 
Tribunais Superiores, tem 
flexibilizado essa determina-
ção. O Tribunal de Justiça de 
São Paulo em recente decisão 
do seu colegiado, autorizou 
a penhora de 10% do salá-
rio de um chef de cozinha 
para quitar um empréstimo 
do mesmo, que havia sido 
realizado com o ex-sócio de 
um restaurante em que eram 
proprietários. 

Segundo o processo, ele 
deixou o negócio e não hon-
rou com o pagamento das 
parcelas mensais da dívida; 
sendo contratado posterior-
mente por uma rede hoteleira 
com a remuneração de R$ 
10 mil.

A defesa do credor conse-
guiu comprovar nos autos, 
por meio das redes sociais 
do devedor, que ele tinha 
um padrão médio de vida, 
com viagens frequentes ao 
exterior, publicações em 
bares e restaurantes de luxo, 
sendo possível arcar com o 
pagamento da dívida. 

Assim, ao analisar o caso 
concreto, o Tribunal entendeu 
que 10% do salário do chef 
de cozinha para arcar com 
a dívida “não irá violar sua 
dignidade ou da sua família, 
pois possível, mesmo diante 
da referida constrição, a ma-
nutenção do padrão médio de 
vida”. A decisão foi unânime.

“Decisões como essa de-
monstram que há uma ten-
dência nos tribunais em 
adotar a exceção à regra de 
impenhorabilidade. No caso 
em questão foi comprovado 
que o devedor tinha um estilo 
de vida de alto padrão, com 
viagens e frequência a bons 
restaurantes. Sendo assim, 
o bloqueio não mudaria o 
padrão de vida do chef de 
cozinha e nem da sua família”, 
afirma a advogada Andréa 
Giugliani, sócia da Giugliani 
Advogados. “Apesar dessas 
decisões na área cível, na Jus-
tiça do Trabalho predomina 
a corrente de que não cabe 
penhora de salário”. Fonte 
e mais informações (www.
giugliani.com.br).

Pesquisa aponta que maioria dos 
contadores está otimista com setor
Quase 70% dos 3279 entrevistados afirmam que o setor contábil em si está em momento de expansão

que atravessa um momento 
intenso de digitalização", 
comenta Marcelo Lombardo, 
fundador e CEO da Omie. 

Os números se somam a 
um cenário em que os conta-
dores citam, como principal 
desafio para o próximo ano, 
acompanhar a evolução 
tecnológica. O levantamento 
mostra que essa adaptação 
dos serviços à era digital 
está apenas começando 
nesse setor: somente 5% dos 
escritórios de contabilidade 
oferecem entre seus serviços 
a elaboração de plano de 
negócios; cerca de 8% aju-
dam o cliente a solucionar 
dívidas ou atrasos e menos 
de 2% apostam na oferta de 
serviços voltados para aces-
so a crédito e investimentos, 
por exemplo. 

Ainda de acordo com Mar-
celo Lombardo, "o papel do 
contador está se transfor-
mando de forma que ele vai 
passar a projetar o futuro de 
seus clientes em vez de só 
registrar o passado. A Omie 
trabalha para reconhecer 
esse profissional, tanto 
dentro de sua rotina, quanto 
proporcionando ainda mais 
qualificação. Essas expe-
riências criam um cenário 
ainda mais forte, fazendo 
com que todo o ecossistema 
cresça". 

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

e expandindo o setor em 
2020, os profissionais apon-
tam que entre as principais 
estratégias para este ano 
estão a captação de novos 
clientes (59.9%), o aumento 
da produtividade da empre-
sa (40.9%), a melhoria no 
atendimento aos clientes 
(39.8%) e a contratação de 
novas tecnologias (32.3%). 

A Omie aponta que, além 
de automatizar e otimizar 
seus processos, os escri-
tórios contábeis podem 
avançar ainda mais na pro-
fissionalização de seus ser-
viços, já que cerca de 60% 
deles não contam com um 
departamento interno de 
RH, quase 75% não possuem 
área de tecnologia e mais 
de 80% não têm profissio-
nais focados no controle 
de qualidade dos serviços 

(sendo que apenas 18,2% 
implantaram programas 
de qualidade como ISO ou 
PQEC). Menos de 15% deles 
investem em um departa-
mento de marketing. 

Além disso, apenas 15,6% 
desses profissionais afirmam 
já estar automaticamente 
integrados com todos ou 
quase todos os processos de 
seus clientes, ainda que mais 
de 40% digam que uma das 
principais estratégias para 
este ano será o aumento de 
produtividade da empresa. 

"Com esses dados, per-
cebemos que os escritórios 
contábeis ainda podem 
evoluir muito na automação 
de processos para que eles 
passem a atuar de forma 
mais estratégica e menos 
operacional, que é o caminho 
inevitável de um mercado 

Alerta para evitar dívidas que 
podem ser protestadas

“Esse alerta em relação a 
valores não pagos é impor-
tante porque, antes de uma 
dívida ser protestada, o de-
vedor recebe uma intimação 
informando que ele precisa 
quitar o débito que possui e 
que o prazo para pagar é de 
três dias úteis, consideran-
do a data do recebimento”, 
explica Leandro. Existem 
algumas implicações para 
quem teve seu cadastro 
de pessoa física ou jurídica 
(CPF ou CNPJ) protestado 
extrajudicialmente. 

“A pessoa ou empresa que 
foi protestada fica impedida 
de realizar empréstimos, fa-
zer financiamentos, além de 

restrições junto às agências 
bancárias para retirada de 
talões de cheque, cartão 
de crédito, entre outros 
serviços. Outra implicação 
é que o protesto apenas é 
cancelado quando a dívida 
é quitada, ou seja, ele não 
prescreve”, completa o 
presidente.

Para consultar se há 
protesto em algum CPF 
ou CNPJ, a pessoa pode 
acessar o (www.protes-
tomg.com.br) e consultar, 
gratuitamente, se há regis-
tros em qualquer cartório 
de protesto do país, sem 
a necessidade de cadastro 
prévio (AI/IPMG).

A produção da indústria nacional 
cresceu em 13 dos 15 locais pes-
quisados pelo IBGE na passagem 
de dezembro para janeiro, quan-
do o setor registrou alta de 0,9% 
depois de dois meses de quedas 
consecutivas. As taxas positivas, 
divulgadas ontem (12), são as 
maiores desde junho de 2018, 
quando a indústria começou a se 
recuperar da greve dos caminho-
neiros, iniciada em maio daquele 
ano.

O destaque no mês foi o esta-
do de São Paulo, maior parque 
industrial do país, que cresceu 
2,3% e puxou a alta do indicador. 
“A indústria paulista vem de dois 
meses negativos, em que acumu-
lou queda de 3,7%. O resultado 
de janeiro foi o mais alto desde 
agosto de 2019 (3,2%). Essa alta 
foi impulsionada pelos setores de 
veículos automotores, máquinas 
e equipamentos e metalurgia”, 

disse, em nota, o analista res-
ponsável pela pesquisa, Bernardo 
Almeida.

Segundo o IBGE, o Rio de Janeiro 
teve a segunda maior influência 
positiva sobre o índice, com alta 
de 3,9%, impulsionada pelos se-
tores de veículos e derivados de 
petróleo. “Com isso, a indústria 
fluminense eliminou o recuo re-
gistrado em dezembro (-3,9%)”, 
afirmou Almeida, acrescentando 
que o resultado foi o maior desde 
julho do ano passado.

Em contrapartida, as indústrias 
do Pará (-4,2%) e de Mato Grosso 
(-2,3%) recuaram. “No Pará, a 
queda foi a mais intensa desde 
setembro de 2019, devido ao setor 
extrativo, e eliminou o crescimen-
to de 2,7% em dezembro. Já Mato 
Grosso registrou a segunda taxa 
negativa consecutiva, acumulan-
do nesse período perda de 7,2%” 
(ABr).

A preocupação em conter ataques 
cibernéticos atinge cada vez mais 
companhias e países. Estimativas 
do Cert.br (Centro de Estudos, Res-
posta e Tratamento de Incidentes de 
Segurança no Brasil) mostram que, 
no Brasil foram registrados 676 mil 
incidentes em 2018, quase o dobro 
do registrado cinco anos antes.

Mobilizar jovens profissionais para 
atender à demanda por cibersegu-
rança é um desafio global. Buscando 
colaborar para isso, a Indra, empresa 
global de consultoria e tecnologia, 
disponibiliza a ferramenta Cyber 
Range. Nela, profissionais e estudan-
tes podem demonstrar sua capaci-
dade de conter ataques cibernéticos 
reais e proteger serviços públicos e 
privados.

“É um sistema líder que atende aos 
padrões internacionais de segurança 
e confidencialidade e oferece o nível 
de treinamento mais exigente aos 
profissionais”, explica a companhia. 

Atualmente, uma competição na 
Espanha demonstra na prática o 
potencial dessa solução. Cerca de 2 
mil universitários de 15 faculdades 
participam de uma competição que 
usa como base a Cyber Range e nela, 
têm de demonstrar suas habilidades 
éticas e análises forenses.

Entre os desafios a serem supe-
rados estão encontrar evidências 
ocultas em um sistema; detectar 
as vulnerabilidades de um sistema 
crítico; e mover lateralmente e pular 
de um sistema para outro. No campo 
forense, eles analisam discos rígidos, 
memória do computador e coletam 
evidências. Além de colaborar para 
a capacitação de jovens profissio-
nais, a Cyber Range já foi usada por 
policiais de toda a Europa, OTAN e 
especialistas do Exército Europeu e 
de defesa cibernética da América La-
tina. Informações sobre a plataforma  
disponíveis em: (https://cyberrange.
indracompany.com/).

Cibersegurança colabora para 
ensinar jovens profissionais

Produção industrial cresce em 
13 dos 15 locais pesquisados

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 
2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 12 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 13 de março de 20206

“Nada acontece até que uma venda seja feita”. A expressão de Red Motley, de 1946, credita aos vendedores a 
sua justa importância. E, se nós olharmos bem, saber vender é a habilidade mais comum entre as pessoas 

de maior sucesso que conhecemos. Faça uma análise e chegará rapidamente a essa conclusão. Afinal, 
é em consequência do trabalho dos vendedores que a economia de um País se movimenta.

“Vender é 
uma competência 

diferenciadora, 
pois o profissional 

que sabe vender 
se diferencia dos 

demais. Gera mais 
influência, encurta 
processos, ganha 

mais aliados

FREEPIK

Mas a importância destes brilhantes vendedores nem 
sempre é reconhecida. Muita gente (ainda) rejeita esta 
profissão, que é considerada uma das mais antigas do 

mundo. Para se ter uma ideia, as pessoas vendiam e negociavam 
antes mesmo do surgimento da moeda, desde o período do es-
cambo, quando era preciso apenas falar das características dos 
produtos ou serviços prestados.

Um bom vendedor faz toda a diferença. O personagem do ven-
dedor “vilão” é carregado até hoje, porém os consumidores não 
“engolem” mais os antigos "tiradores de pedido" que empurravam 
seu produto para o cliente, vendendo uma vez só e nunca mais. 
Lembre-se: as pessoas não compram produtos, elas compram 
soluções para alguma dor, para realizar algum sonho, desejo ou 
necessidade, para resolver um problema.

E um dos grandes desafios do profissional de vendas é quebrar 
estereótipos e preconceitos de, por exemplo, que só pensa nele e 
na comissão que ele vai ter ao vender para o cliente.  Agora, em 
um mundo em que todos estão conectados, o tempo todo, com a 
possibilidade de comprar tudo pela internet, qual é a real função 
de um vendedor profissional dentro de um estabelecimento? A 
resposta é simples: o papel do especialista é ser um consultor.

Segundo Ivan Correa, Sócio-Diretor da Posiciona, na era digital, 
o consumidor tem acesso a todas as informações dos produtos, 
as vantagens e desvantagens, consegue comparar os preços 
praticados no mercado e, talvez o mais importante, avalia a ex-
periência que outras pessoas tiveram ao comprar o mesmo item. 
“Porém, com essa super exposição, fica difícil escolher. É nesse 
momento que o cliente prefere ir à loja física, pois precisa ver e 
avaliar de perto o produto, além de ter uma relação interpessoal 
com um consultor que o ajude a tomar uma decisão de compra”. 

Vender é bom! Para Carol Manciola, CEO da Posiciona, para-
digmas de que “vendedor é quem não serviu para nada”, “vendas 

“Nada acontece até que uma venda seja feita”

Saber VeNder é a habilidade MaiS coMuM 
eNtre aS peSSoaS de Maior SuceSSo

não é carreira, é oportunidade”, “pessoas não desejam que um 
filho se torne vendedor”, persistem até hoje. “Porém, não há 
demérito nenhum em ser vendedor. Muito pelo contrário: é uma 
das funções mais nobres e mais difíceis de ser executada. Vender 
é uma competência diferenciadora, pois o profissional que sabe 
vender se diferencia dos demais. Gera mais influência, encurta 
processos, ganha mais aliados”. 

Então, sim. Vender é bom! E todo mundo deveria aprender a 
vender. Ser um bom vendedor é útil em diversos aspectos da vida, 
pois caso a competência “vendas” seja desenvolvida, diferentes 
habilidades podem ser aprimoradas, como os seguintes exemplos:

1Você aprende a ouvir melhor - O erro mais comum 
do leigo em vendas é pensar que se trata de apenas apresentar 
bem uma ideia. Saber negociar e vender está muito mais rela-
cionado a ouvir bem, que é o ponto que abre as oportunidades. 
Você aprende que deve falar menos e escutar mais. E o melhor, 
ouvir gera mais empatia.

2Você aprende a fazer as perguntas certas - Se você 
já é um bom ouvinte, então está preparado para aprender mais 
esse skill. Fazer as perguntas certas diferencia os bons profis-
sionais, pois é assim que eles 
juntam as informações cruciais 
para estruturar uma boa ideia. 

3Você vai perder o 
medo de se colocar à pro-
va - Vender requer que você 
inicie conversas com pessoas 
com quem nunca teve contato 
e tentar convencê-las, algumas 
vezes, de comprar algo de que 
nunca ouviram falar até aquele 
momento. Este tipo de ativida-
de transforma qualquer pessoa, 
até mesmo os mais tímidos, que 
aprendem as melhores técnicas 
para engajar um desconhecido 
em suas conversas.

4Você aprende a lidar com a rejeição - Qualquer 
vendedor ouve muito mais “Não” do que “Sim”, logo, natu-
ralmente, você entende que a rejeição é parte do negócio e 
aprende a lidar com os números e colocá-los a seu favor. No 
fim, os contatos de sucesso te dão a motivação necessária para 
ouvir todas as negativas e fica mais fácil lidar com a rejeição 
em outros campos da sua vida, pois você valoriza o lado bom 
do que vivencia.

5Você aprende a abrir mão - A pressão para ba-
ter metas, vender sempre mais e conseguir se destacar é 
grande em qualquer time comercial de alta performance. 
No entanto, o bom vendedor sabe quando parar de insistir 
com um potencial comprador. E abrir mão é importante em 
muitos momentos da vida, aprendendo a ter maturidade 
nas situações.  

Profissionais de venda com sucesso são bem-humorados, 
prestativos, proativos e empáticos. Tratam os clientes, mesmo 
em suas diferentes particularidades, de maneira individualizada 
e ainda assim, igualitária. Vendedores são pessoas que deixam os 
seus problemas de lado, pelo menos durante o atendimento, a fim 
de minimizar os problemas dos seus clientes. Podemos chamar 
isso de “venda”, mas também é um ato pessoal de entrega por 
outro indivíduo.

“Nós, da Posiciona Educação e Desenvolvimento, acreditamos 
que o bom profissional, treinado, capacitado com as técnicas 
fundamentais das vendas e, acima de tudo, que saiba identificar 
o perfil e as necessidades dos clientes, certamente vai promover 
uma boa experiência, conquistar a confiança e até mesmo fidelizar 
o cliente”, finaliza Ivan Correa.

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k



www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 13 de março de 2020 7Negócios
Empresas 

&

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

Construtora Monteiro de Castro S.A.
CNPJ: 64.132.277/0001-50

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - (Valores expressos em R$) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO CONSOLIDADA

(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADA
(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA Exercício Encerrado em 31/12/2019 (Valores expressos em R$)

NOTAS EXPLICATIVAS

Diretoria:

Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Diretor Superintendente
Alciones Amaral Filho - Diretor de Operações

João Flaviano Caciquinho Magaldi - Diretor Comercial
Luiz Carlos Augusto Silveira - Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS CONSOLIDADO (Valores expressos em R$)

1) Declaração de Conformidade: Estas demonstrações contábeis con-
solidadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Contábil 
CPC para Empresas Pequenas e de Medio Porte emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis. 2) Depreciação: Depreciação método 
linear 3) Eventos Subsequentes: Não há fatos ocorridos subsequentes 
à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante 
sobre a . situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam 
provocar efeitos sobre seus resultados futuros 4) Capital: Capital de 
30.000 ações nominativas sem valor nominal. Sendo 10.200 ordinárias 
e 19.800 preferenciais  Capital Realizado R$ Lucros Acumulados R$ Resultado do Exercicio Distribuições de Lucros Total R$

Saldos em 31.12.2018         30.300.000           8.129.925        14.229.479         -8.148.416 44.510.988
Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas 0 6.081.063 -14.229.479 8.148.416 0
Com Subscrição de Novas Ações
Lucro Liquido do Exercicio 0 0 5.528.792 -15.613.912 -10.085.120
Saldos em 31.12.2019         30.300.000         14.210.988         5.528.792       -15.613.912 34.425.868

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Numerarios 158.172 58.574
Banco conta Movimento 106.065 202.040
Total 264.238 260.615
Aplicações Financeiras 17.273.531 23.436.980
Duplicatas a Receber 1.741.111 3.553.057
 19.014.642 26.990.036
Outros Creditos
Impostos a Recuperar 219.513 128.420
Adiantamento Salários 0 1.692
Adiantamento Férias 1.271 13.783
Depósito Garantia 0 786
Depósitos Judiciais 21.438 15.987
Outros Adiantamentos 39.972 14.972
Total      282.194      175.639
Total do Ativo Circulante 19.561.074 27.426.290
Ativo Não Circulante
Investimentos 4.850.117 7.421.424
Imobilizado
Imoveis 3.316.732 3.316.732
Equipamentos de Produção 10.353.457 10.205.257
Moveis e Instalações 351.518 560.715
Veiculos 5.079.200 4.730.368
Outras Imobilizações 223.643 5.447
Total 19.324.550 18.818.518
(-) Depreciação Acumulada -8.826.776 -8.589.632
Total do Ativo Não Circulante 15.347.891 17.650.310
Total Geral do Ativo 34.908.965 45.076.600

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias
INSS 90.059 123.492
FGTS 59.085 66.994
Outras 60.023 58.411
Indenização Trabalhista a Pagar 100.000 100.000
Total 309.167 348.897
Obrigações Tributárias e Impostos a Recolher
IRPJ a Recolher 108.123 106.190
CSLL a Recolher 31.426 35.772
Cofins a Recolher 0 55.637
Pis a Recolher 0 12.055
Outras 34.199 6.880
Total 173.747 216.533
Outras Obrigações
Outros 183 183
Total 183 183
Total Passivo Circulante    483.097    565.612
Total Passivo Não Circulante 0 0
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 30.300.000 30.300.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 4.125.868 14.210.988
Total do Patrimônio Líquido 34.425.868 44.510.988
Total Geral do Passivo 34.908.965 45.076.600

Demonstrações de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Venda Bruta Operacional 31.328.536 35.959.264
Deduções de Vendas
Pis sobre Faturamento -203.635 -219.890
Cofins sobre Faturamento -939.856 -1.014.876
I.S.S -1.104.773 -1.046.837
Impostos/Deduções - Consórcio
Total -2.248.265 -2.281.603
Receita Liquida Comercial 29.080.271 33.677.661
Custos dos Serviços Vendidos -16.197.867 -17.644.259
Lucro Bruto Operacional 12.882.403 16.033.402
Despesas/ Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal -1.933.024 -1.504.747
Despesas Administrativas -1.551.518 -1.798.702
Despesas Tributarias -314.867 -191.668
Partic. Societaria/ Equivalencia Patrimonial -2.571.307 1.243.225
Outras Despesas e Receitas Operacionais 239.493 353.457
Total -6.131.223 -1.898.435
Depreciação -606.055 -348.849
Resultado Antes das Receitas e 
  Despesas Financeiras 6.145.125 13.786.118
Despesas Financeiras -237.963 -11.997
Receitas Financeiras 1.040.333 1.578.904
Resultado antes da Contribuição Social 6.947.496 15.353.024
C.S.L.L. -559.341 -388.360
Resultado antes do IRPJ 6.388.155 14.964.664
I.R.P.J. -859.363 -695.185
Resultado Liquido   5.528.792 14.269.479

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2019 31/12/2018
Resultado Liquido   5.528.792 14.269.479
Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00
Total 5.528.792 14.269.479

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31/12/2019
Lucro Liquído antes do imposto
  de renda e contribuição social
  Ajustes por:  6.947.496
   6.947.496
IRPJ do período -859.363
CSLL do período -559.341
Decréscimo - Aplicações Financeiras 6.163.449
Decréscimo de Duplicatas a Receber 1.811.946
Acréscimo em Outros Creditos -106.555
Decréscimos de Débitos Sociais -39.730
Decréscimo de Débitos Fiscais     -42.786
  Sub. Total - Variações  6.367.620
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 13.315.116
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Movimentação Financeiras Investimentos (SCP/Consórcios)  2.571.307
   2.571.307

Baixa Alienação Bens Ativo Imobilizado 55.247
Aquisição Bens Ativo Imobilizado  -930.190
Variação Depreciação     606.055
     -268.888
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento 2.302.419
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros -15.613.912
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento -15.613.912
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 3.623
  Saldo Inicial Disponivel em 31/12/2018
  Caixa  58.574
  Banco cta movimento     202.040
   260.614
Saldo Final Disponível 31/12/2019
  Caixa 158.172
  Banco cta movimento     106.065
   264.238

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº 01.924.030/0001-57

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do
dia 23 de março de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do
dia”: a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patri-
monial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2019; b) destinação do resultado do exercício de 2019; c) eleição dos
membros da Diretoria e fixação dos seus honorários. São Paulo, 06 de março de 2020.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                         (11, 12 e 13)

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Biogás Energia Ambiental S.A., nos termos do Artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76, convocados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, na sede 
da sociedade, sito na Rua Mogeiro, 1580 (parte), Vila Perus, CEP 05206-240, no dia 26 de março de 
2020, às 10:00h., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (A) Alterar o Artigo 14 do Estatuto 
Social, para aumentar de 2 (dois) anos para 3 (três) anos o prazo dos mandatos dos Membros do 
Conselho de Administração; (B) estender e prorrogar, em razão da deliberação constante do letra 
(A) desta ordem do dia, o mandato dos atuais conselheiros até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, 
ratificando a eleição dos mesmos ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2018; 
(C) Ratificar a deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 
2018, às 9:00 horas, cuja ordem do dia teve por objeto: (1) aprovar a retificação do item (2) da ordem 
do dia da Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2009 - alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social - onde constou o número equivocado do total de ações emitidas pela Companhia, 
cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 129.445/10-1, 
por despacho de 19 de abril de 2010; (2) aprovar e ratificar as demais deliberações tomadas na ata 
retificada na forma do item (1) da ordem do dia da referida Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 30 de dezembro de 2009; e (3) aprovar o cancelamento de 2.139.062 (dois milhões, cento e trinta e 
nove mil, e sessenta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia, sem valor nominal, as quais 
se encontram em tesouraria e foram adquiridas da ex-acionista Ecair Brazil BV, sem a necessidade 
de redução do capital social da Companhia; (4) aprovar o aumento de capital social da Companhia 
no valor de R$ 118.802.894,44 (cento e dezoito milhões, oitocentos e dois mil, oitocentos e noventa 
e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante a conversão e aproveitamento dos créditos 
de adiantamentos para futuros aumentos de capital, valor este devidamente registrado nos livros 
contábeis da Companhia e constante do balanço intermediário da Companhia de 30 de outubro de 
2018; (5) aprovar, nos termos do caput do artigo 173, combinado com o caput do artigo 174, ambos 
da Lei nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção de parte dos 
Prejuízos Acumulados, como medida saneadora do balanço patrimonial da Companhia, no valor 
de R$ 71.013.336,00 (setenta e um milhões, treze mil, trezentos e trinta e seis reais), mediante 
cancelamento das ações ordinárias de emissão de Companhia, sem valor nominal; (6) aprovar 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do Aumento do 
Capital Social; e (7) Assuntos do Interesse Geral; e (D) Ratificar as deliberações da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, cuja ordem do dia teve por 
objeto: (1) aprovar aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 19.128.915,00 (dezenove 
milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e quinze reais), mediante a conversão dos aportes, 
feitas pela acionista Arcadis Logos Energia S.A., com a emissão de ações preferenciais, a quais 
darão direito a preferência no reembolso de capital, sem Premium, mas não terão direito de voto, 
as quais se poderão ser convertidas em ordinárias, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia 
Geral; (2) aprovar alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital da 
Companhia e da emissão de ações preferenciais, as quais darão direito a preferência no reembolso 
do capital, sem Premium, mas não terão direito de voto, contudo poderão ser convertidas em 
ordinárias, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral; e (3) Assuntos do Interesse Geral; e 
(E) Assuntos do Interesse Geral.

São Paulo, 12 de março de 2020

Biogás Energia Ambiental S.A.

Carlos Augusto Blois Pera 
Presidente do Conselho de Administração

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 5
96

5-
E3

57
-9

D
69

-0
9F

F.




