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News@TI

Locação de notebooks

@A Agasus, empresa especializada em locação de TI, 
sentiu a demanda crescer nas últimas 72 horas e as 

vendas saltaram para 300% em relação ao mesmo período 
do mês passado. “O ritmo de trabalho aumentou e estamos 
nos desdobrando para atender demandas em todo o Brasil 
para locações de curto prazo, nicho de negócio em que nos 
diferenciamos há algum tempo. Sempre mantivemos um 
parque de ativos com alta disponibilidade para atendimento 
e entrega imediata. A empresa é especializada em locação 
eficiente de TI dentro do modelo HaaS (Hardware as a 
Service) e disponibiliza Desktops, notebooks, Servidores, 
celulares e tabletes para locação, em períodos de curto 
ou à longo prazo.    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Movimentação de Cargas 
A movimentação de cargas no Porto de Santos registrou 

um crescimento de 5,4% em fevereiro, frente igual período 
de 2019, ao fechar o mês com 10,6 milhões de toneladas 
movimentadas, recorde para o período. Na comparação 
anual, os desembarques cresceram 16,2%, para 3,3 milhões 
de toneladas, e os embarques avançaram 1,1%, encerrando 
o mês em 7,3 milhões de toneladas. Também em tonela-
gem a movimentação conteinerizada subiu: alta de 16,6%, 
totalizando 3,8 milhões de toneladas. Esse desempenho foi  
impulsionado pelos embarques que apresentaram maior 
crescimento e volume, um salto de 19,7%, para 2,13 mi-
lhões de toneladas, respectivamente.    Leia a coluna 
completa na página 3

Uns fogem 
do contato, 
outros vendem 
álcool gel!

Por Marcus Trugilho

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

A crise econômica 
provocada pela pandemia 
do Coronavírus tem 
causado enormes 
prejuízos à economia 
global e atingido a saúde 
das empresas, que se 
veem diante de uma 
queda do volume de 
vendas

Para ajudar os pequenos 
negócios a superar esse 

momento, o Sebrae está de-
senvolvendo um conjunto de 
soluções voltadas a atender a 
cada um dos segmentos mais 
atingidos. 

De acordo com o gerente 
de Relacionamento com o 
Cliente do Sebrae, Enio Pinto, 
a crise pode ser uma oportu-
nidade para o empreendedor 
criar soluções inovadoras, que 
contribuam com o desenvolvi-
mento e a profissionalização 
do negócio. 

“No passado, as grandes 
empresas engoliam as pe-
quenas. Hoje, nós vemos que 
são as empresas mais ágeis 
que superam as mais lentas. 
E, nesse sentido, o pequeno 
negócio tem mais agilidade 
e pode se adequar mais ra-
pidamente e dar respostas 
mais rápidas, no contexto de 
crise”, comenta Enio Pinto.

A crise é causada funda-
mentalmente por um pro-
blema de caixa. Na medida 
em que a população se vê 
forçada a circular menos e 

Um bom líder é aquele que vai guiar seu time para alcançar os objetivos. 
Ele deve ser capaz de desenvolver os talentos e as competências da sua 
equipe e despertar constantemente no grupo a vontade de superação e 
crescimento. De acordo com o gerente de relacionamento com o cliente 
do Sebrae, Enio Pinto, nenhum negócio avança sem um bom líder, pois 
a função dele é justamente conduzir a empresa a um novo patamar com 
a melhoria de performance.   

Talentos de um grande líder

Carnaval tributário. Se fôssemos adaptar a certeira expressão, do 
célebre jurista gaúcho Alfredo Augusto Becker, para o momento político 
atual do país, talvez, o correto fosse falar em um carnaval tributário 
de ideias, suposições, de tweets e reflexões de momento, que, quando 
menos se espera, estão estampadas na capa de um jornal e geram 
insegurança sobre o futuro tributário do País.  Dentro deste contexto, 
já tivemos discussões sobre CPMF digital, ICMS sobre combustíveis, 
tributação de dividendos e outras tantas pautas que, em uma semana 
parecem notícias quentes e, na semana seguinte, se perdem no bur-
burinho da boa, velha e imperfeita política.   

Impostos e tributos

Existem alguns sinais normalmente praticados por quem está 
prestes a contar uma mentira, escondendo alguma informação ou 
não tem certeza do que está falando. "O contexto da conversa é mui-
to importante para avaliar o comportamento do interlocutor. Muitas 
expressões corporais podem sugerir que o discurso é mentiroso, mas 
principalmente se for uma reunião estratégica com muita coisa em jogo, 
ou um feedback não tão positivo assim", explica Mário da Silva Júnior, 
diretor do IPRC, Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental.   

Identificar discurso mentiroso

freepik

Como os pequenos negócios podem 
enfrentar a crise do Coronavírus
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evita sair de casa, o consumo 
de produtos e serviços tende 
a ter uma queda significativa. 
“Se o problema é de caixa, a 
gente precisa buscar o equi-
líbrio. Isso passa por tentar 
reforçar as receitas, por um 
lado, e reduzir os custos de 
outro”.

Confira cinco dicas do 
Sebrae para aumentar as 
vendas e reduzir os custos no 
momento de crise:

1º. Uso de Mídia Sociais - No 
momento em que o cliente se 
retraiu e está praticamente 
recluso em casa, os donos de 
pequenos negócios precisam 
usar ferramentas digitais para 
chegar até o público. Uma so-
lução rápida e de baixo custo 
é investir na criação de perfis 
da empesa nas principais 
mídias sociais (Instagram e 
Facebook).

esse modelo, essa é a hora de 
repensar sua estratégia.

4º.  Avalie seus custos - É 
fundamental que o empreen-
dedor conheça profundamen-
te os custos da sua empresa e 
seja capaz de avaliar quais são 
aqueles imprescindíveis para 
manter o negócio operando. 
Em um contexto de queda 
do faturamento, ele precisa 
priorizar aqueles que são 
realmente fundamentais e 
cortar ou reduzir os demais.

5º.  Negocie com seus for-
necedores - Com a queda do 
faturamento, você vai preci-
sar negociar com seus forne-
cedores um melhor prazo para 
cumprir seus compromissos. 
Essa negociação pode trazer 
o fôlego necessário para man-
ter em dia aqueles gastos e 
despesas que não podem ser 
adiados(AI/Sebrae).

2º. Plataformas de vendas 
online - Se a sua empresa ain-
da não conta com ferramentas 
de venda online, esse é o mo-
mento de tomar essa atitude. 
Avalie qual das diferentes 
plataformas disponíveis no 
mercado mais se adequa às 
suas necessidades.

3º.  Aplicativos de Delivery 
- Prestadores de serviço e 
negócios de alimentação fora 
do lar começam a sofrer com 
a ausência de clientes. Neste 
caso, é melhor o empresário 
se adequar para pagar as 
taxas cobradas pelos aplica-
tivos de delivery do que não 
vender nada. No segmento 
de alimentação, a adesão dos 
bares e restaurantes a esses 
aplicativos se tornou pratica-
mente uma necessidade neste 
momento de crise provocada 
pelo Coronavírus. Se você ain-
da tinha alguma resistência a 

COMO As 
EMPREsAs PODEM 

AUMENTAR A 
sEgURANçA NO 

UsO DO WhATsAPP 
    Leia na página 6

Estudantes sem aula
A Unesco anunciou ontem 

(18) que metade dos estudantes 
em todo o mundo está sem aulas 
em decorrência da pandemia do 
novo Coronavírus (Sars-CoV-2). 
Escolas e universidades de 102 
países fecharam completamente 
suas portas, afetando mais de 850 
milhões de alunos de todas idades. 
Entretanto, outras 11 nações opta-
ram em fechar parcialmente suas 
instituições de ensino.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/128448/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-dicas-para-desenvolver-os-talentos-de-um-grande-lider/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-muitas-ideias-dos-ultimos-governos-no-terreno-dos-impostos-e-tributos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/expressoes-verbais-e-corporais-que-podem-ajudar-a-identificar-discurso-mentiroso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/uns-fogem-do-contato-outros-vendem-alcool-gel/
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OpiniãO
Como o Brasil pode 

aprender com exemplos 
de outros países

Durante os últimos 
anos, muito se 
falou a respeito de 
inovação, em especial 
da Indústria 4.0 e o 
potencial que a alta 
tecnologia pode trazer 
para a operação 
de companhias em 
diferentes segmentos

O processo que envol-
ve a integração da 
mão de obra com 

sistemas capazes de levar 
informações valiosas ao co-
nhecimento de executivos, 
traz como resultado o aper-
feiçoamento da produção 
em termos de escala e cus-
tos, chamando a atenção de 
diferentes setores. Apesar 
da crescente popularidade 
global, trazer esse conceito 
para o Brasil, na prática, 
ainda é um desafio. 

Isso porque, apesar do 
amplo potencial que o 
país apresenta, investir em 
inovação não é algo neces-
sariamente prioritário para 
muitas companhias no setor 
industrial, exemplo disso é 
que segundo o IFR (Federa-
ção Internacional de Robóti-
ca), o Brasil possui 14 robôs 
a cada 10 mil trabalhadores, 
enquanto a média global é 
de 99 equipamentos nessa 
proporção. 

Além disso, o país ocupou 
o 64º lugar no ranking mun-
dial de inovação, divulgado 
em julho de 2019 pela CNI 
(Confederação Nacional 
da Indústria). Diferentes 
fatores interferem nesse 
resultado, mas é possível 
organizá-los dentro de dois 
obstáculos essenciais: falta 
de recursos financeiros 
e de capacitação técnica 
adequada. 

Esses dois tópicos seriam 
capazes de trazer resulta-
dos significativos para o 
país, já que a indústria de 
países desenvolvidos, como 
Estados Unidos, Alemanha, 
Inglaterra, Japão, China e 
Coreia do Sul, vêm adotando 
estratégias com ênfase em 
conhecimento de ciência, 

tecnologia e inovação há 
muito tempo e hoje colhem 
resultados significativos.

Para trazer essa realida-
de ao Brasil, é essencial 
que empresários locais 
fortaleçam as perspectivas 
de longo prazo para as 
companhias. É desafiador, 
considerando o cenário 
atual da economia, porém as 
companhias que souberem 
como superar essas adversi-
dades, usando a tecnologia 
a seu favor, serão capazes 
de sobreviver e ter sucesso 
no futuro.

Ao mesmo tempo, é ne-
cessário pensar em conhe-
cimento. Por vezes, a falta 
de informações adequadas 
cria um paradigma de que 
investir em tecnologia para 
ter alto valor agregado custa 
caro – e, portanto, não cabe 
nesse momento. Isso não é 
verdade, já que cálculos de 
viabilidade ou análises de 
investimento versus custo 
de produção podem trazer 
soluções simples e que 
geram benefícios significa-
tivos para companhias de 
todos os portes, tornando o 
processo de produção mais 
eficiente.

O caminho para assimilar 
isso está começando a ser 
trilhado no país: hoje ocu-
pamos uma posição razoável 
no ranking da IFR (Federa-
ção Internacional de Robó-
tica) em relação à América 
Latina: o México é o líder 
em capacidade instalada na 
região, com mais de 5,7 mil 
robôs colocados em prática 
em 2018, enquanto o Brasil 
instalou 1,5 mil unidades no 
mesmo período.

Estar preparado para 
esse novo cenário demanda 
investimentos e, para isso, 
é necessário que líderes 
tenham cada vez mais cons-
ciência a respeito do papel 
crucial que desempenham 
no cenário atual. 

Investir para otimizar é 
o primeiro passo rumo a 
um futuro mais produtivo 
e eficaz.

(*) - É Gerente de Vendas Sênior da 
Mitsubishi Electric.

André Takeo Chimura (*)

Google Ads e Mídia 
Programática: qual a diferença?

Bruno Oliveira (*)

Tanto Google Ads como a programá-
tica são mídias complementares. 
Sempre recomendamos que, se uma 

audiência está disponível em ambas, que 
seja ativada via mídia programática para se 
aproveitar a maior quantidade de formatos 
de entrega e inventário disponível.

No entanto, também recomendamos 
manter o investimento em display de Google 
Ads com foco em GDN dinâmico e alguns 
targets específicos. Isso sem falar da com-
plementaridade que existe entre anúncios 
de Search (onde usamos os termos que mais 
geram conversões como segmentação na 
mídia programática), ou de Shopping (onde 
criamos estruturas de banners dinâmicos 
de acordo com os produtos que as pessoas 
pesquisam).

Hoje o Google Ads apresenta soluções de 
mídia em quatro grandes grupos: display, 
vídeo, busca e shopping. No caso, vamos 
comparar a que mais se assimila com a 
mídia programática hoje em termos de 
segmentações: o display.

Como principais diferenças, podemos 
destacar:
Formatos

Os formatos do Google 
Ads estão mais focados 
em banner IAB e display 
dinâmico. Já na mídia pro-
gramática podemos ter a 
entrega para o target em 
display, vídeo, OOH, áudio 
de Spotify, TV, aplicativos 
entre outros locais.

Audiência
As segmentações de Goo-

gle Ads são focadas em 
sites, clusters de mercado, 
acessos do Google Analytics 
e bases de clientes. Já na 
mídia programática podemos usar todas 
essas fontes de dado como também dados 
de uma DMP e clusters third-party de uma 
infinidade de fornecedores além do Google 
como Navegg, Buscapé, SERASA, Decolar.
com entre outros grandes fornecedores de 
dados para enriquecer nossas campanhas.

Dados Externos
Ao usar o Google Ads ficamos limitados 

aos inventários e ecossistema de dados e 
canais do Google - o que é enorme e muito 
bom. No entanto, com a programática ex-
pandimos isso para uma combinação infinita 
de possibilidades ao plugar ferramentas e 
ecossistemas terceiros como, por exemplo, 
uma ferramenta, para otimizar as artes dos 
criativos de maneira automatizada com base 
em performance ou usar ecossistemas além 
do Google de aplicativos de celular que 
sejam relevantes para o negócio.

Modelos de compra de mídia
No Google Ads a compra de mídia é 

limitada aos modelos de CPM e CPC via 
leilão. Já na mídia programática podemos 
ir além do leilão e comprar mídia com base 
em acordos diretamente com os donos do 
inventário. Por exemplo, ao perceber que 
existe uma performance muito boa em um 
grupo de sites específicos podemos fazer 
acordos direto com eles e fixar um valor 

de CPM ou então, garantir 
uma entrega de volume de 
impressões específica. Com 
isso, deixamos nossa estra-
tégia de mídia ainda mais 
refinada e rentável.

Remarketing dinâmico
No Google Ads o remarke-

ting pode ser feito de acordo 
com padrões de navegação 
do usuário como, por exem-
plo, páginas que acessou 
no site. Já na mídia progra-
mática conseguimos fazer 
essa mesma segmentação, 
personalizando a estratégia 

com base no tempo que o usuário saiu do 
site. Aqui na AdsPlay, sempre que possível, 
aplicamos estratégias de remarketing com 
comunicações personalizadas, e diferentes, 
para quem deixou o site ou app há menos 
de 1 hora, 1 dia e 7 dias. Sempre abordan-
do de maneira diferente para aproveitar o 
momento em que o usuário está "quente".

A maioria dos anunciantes mede os 
resultados de Google Ads utilizando o Goo-
gle Analytics por conta das vantagens da 
integração de dados desses dois produtos. 
Muitas vezes isso é feito atribuindo, como 
sucesso, tudo de importante que acontece 
no site após a pessoa clicar no anúncio.

Na mídia programática podemos fazer o 
mesmo, mas sempre recomendamos o uso 
de uma atribuição de clique e visualização. 
Ao considerar as jornadas de conversão 
em que as pessoas não necessariamente 

clicaram, mas tomaram uma decisão após 
ver o anúncio, temos uma visão mais com-
pleta de como a mídia influenciou aquele 
comportamento e como podemos refinar 
as estratégias - temos muitos casos em que 
cerca de 50% das conversões passam por 
jornadas onde a atribuição é de visualização 
e, ao não considerar isso, temos a visão de 
apenas metade da performance.

Vale citar que a mídia programática 
permite se conectar com quase 100 ad 
exchanges em média. Ou seja, uma am-
plitude muito maior do que apenas uma 
rede como o caso do Google Ads. Ao cruzar 
canal, formato, criativo, ad exchange e 
audiência temos combinações poderosas 
que só a programática pode fornecer para 
uma segmentação ainda mais precisa.

É muito mais fácil, acessível e intuitivo 
rodar campanhas no Google Ads e acredi-
tamos que, por conta disso, seja a solução 
mais popular entre quem trabalha com 
marketing. No entanto, ao migrar parte 
dos investimentos em display para a mídia 
programática o anunciante tem acesso a um 
grupo muito maior de possibilidades e, com 
isso, pode refinar muito suas campanhas, 
o que explica porque 85% da compra de 
display já são em programática nos EUA.

Saber quando usar a plataforma certa é 
a chave. A estratégia que aborda o funil de 
maneira completa deve ter, ao menos Goo-
gle Ads, mídia programática e o Facebook/
Instagram. Com isso o anunciante cobre os 
principais canais digitais em acesso e uso 
diário no Brasil e tudo o que você precisa 
fazer é fornecer a oferta certa e criativa 
para cada uma.

(*) É especialista em marketing digital na AdsPlay 
mídia programática, liderando times de e-commerce, 

mídia de performance e BI. Já atendeu grandes 
empresas como Sony, Microsoft, Nestlé, Whirlpool, 

Jaguar-Land Rover, iFood, Samsung, Johnson 
& Johnson, Motorola,  Coca-Cola entre outras 
na América Latina, Caribe, África e Europa. É 

responsável por inovação e performance.

Com tantos conceitos e ferramentas de publicidade digital disponíveis por aí, pode ser difícil para qualquer 
profissional de marketing entender as diferenças entre Google Ads e mídia programática e, principalmente, 
escolher qual seria o mais lucrativo para os seus negócios.

São Paulo, quinta-feira, 19 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Saber quando 
usar a plataforma 
certa é a chave. 
A estratégia que 
aborda o funil de 
maneira completa 
deve ter, ao menos 
Google Ads, mídia 
programática e o 
Facebook/Instagram
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Inteligência artificial aplicada na 
área de gestão

O uso da inteligência artificial tem 
revolucionado diferentes áreas no 
mercado corporativo. Pesquisa feita 
pela Gartner Hype Cycle aponta que 
93% dos executivos entrevistados ava-
liam a tecnologia como sendo primor-
dial para tornarem suas corporações 
competitivas, e destes, 57% empre-
gando a AI para desenvolverem novos 
produtos.  Por isso, as empresas que 
não investirem nessa tecnologia vão 
perder espaço para a concorrência.

A gestão é um dos setores que têm 
se destacado, podendo ser beneficiada 
em diferentes tarefas, tal como otimi-
zação de processos, gerenciamento de 
informações, processamento de dados 
e atendimento ao cliente, oferecendo 
diferentes benefícios tal como dimi-
nuição nas falhas, redução de custos, 
menos burocracia e mais produtivi-
dade, desenvolvimento do negócio e 
melhorias na jornada do consumidor.

Entre as soluções, a Docket, star-

tup que realiza a busca, pré-análise 
e gestão de documentos e certidões 
que utiliza a inteligência artificial para 
melhorar os processos internos das 
empresas de forma diferenciada, ofe-
rece a Real Estate Analysis (R.E.A). 
A tecnologia proporciona agilidade, 
segurança e economia nas tomadas de 
decisão dos departamentos jurídicos, 
auxiliando na confirmação (ou não) 
do imóvel como garantia, impactando 
diretamente nas decisões estratégicas 
do negócio. Por meio dela, é possível 
realizar a pré-análise de matrículas 
de imóvel em menos de 1 minuto com 
precisão de 93%. 

Outro exemplo é a NeoAssist, plata-
forma omnichannel de tecnologias para 
atendimento ao consumidor, que utiliza 
a IA na implantação de chatbots em 
uma operação de atendimento para, por 
exemplo, resolver dúvidas mais simples 
de maneira mais rápida e eficiente, fa-
zendo com que o número de chamados 
destinados aos operadores diminua 

significativamente. A tecnologia também 
pode ser aplicada em serviços de suporte 
ao cliente nas redes sociais. Assim, os 
profissionais ficam mais disponíveis para 
solucionar problemas ou dúvidas mais 
complexas e pontuais. 

Já a upLexis acelera processos de in-
vestigação pessoal (KYC, KYE, KYC), 
due diligence, background check, 
entre outros processos, minimizando 
riscos e auxiliando tomada de decisões 
por meio de tecnologias para busca e 
estruturação de informações retiradas 
de grandes volumes de dados (big 
data) extraídos da internet e de outras 
bases de conhecimento. 

Podemos concluir que as estraté-
gias serão definidas de acordo com 
as reais necessidades das empresas 
e os investimentos disponíveis. O im-
portante é entender que a aplicação 
dessa tecnologia é ampla, benéfica e 
que está a alcance de empresas de 
todos os tamanhos.

News@TI
Conveste contrata novo diretor de Tecnologia 
e Inovação

@A Conveste Serviços Financeiros, empresa de auditoria e monitora-
mento de recebíveis imobiliários, anuncia a contratação de Henrique 

Coelho como o novo diretor de Tecnologia e Inovação. O executivo, 
que tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, será 
responsável pelo desenvolvimento de plataformas com base de dados, 
inteligência artificial, governança de dados e laboratório de inovação. 
Seu principal desafio é entregar mais inteligência em dados, por meio 
de big data, para as novas plataformas e soluções da companhia.

VTEX DAY é adiado para 2 e 3 de setembro

@O VTEX DAY está reagendado para os dias 2 e 3 de setembro de 
2020. Maior acontecimento de inovação digital da América Latina, 

o VTEX DAY acontecerá no mesmo local, o São Paulo Expo, em São 
Paulo. A decisão do Comitê Gestor do evento é decorrente da pandemia 
do COVID-19. Informações aos que adquiriram os ingressos para o VTEX 
DAY serão enviadas a todos os titulares de ingressos nos próximos dias 
e também estarão disponíveis no site  https://vtexday.vtex.com/

Auti Books libera acesso gratuito a audiobooks 
infantis

@A Auti Books liberou acesso gratuito ao seu acervo de clássicos 
da literatura infantil. Ao todo são 10 clássicos infantis, que res-

gatam a tradicional forma de ouvir histórias, só que agora no formato 
digital: O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Os Três 
Porquinhos, Ali Babá e os Quarenta Ladrões, O Patinho Feio, A Festa 
no Céu, João e Maria, O Pequeno Polegar e O Soldadinho de Chumbo. 
Os títulos podem ser encontrados no site e no aplicativo para Android 
e IOS da Auti Books e já estão disponíveis na plataforma (https://
queroescutar.autibooks.com/vamosajudar). Ao efetuar a compra, 
adicione o cupom vamosajudar e o audiobook será baixado sem custo



Qual a vacina do 
Coronavírus na 

economia brasileira? 

A contaminação 
do Coronavírus na 
economia do Brasil já faz 
parte da realidade dos 
executivos das empresas

O recuo do consumo e 
da produção na China 
e em outros países 

contaminados, como a Itália, 
já afetam as empresas brasi-
leiras que mantém negócios 
de exportação e importação 
com esses países. 

Essa retração mundial na 
produção e consumo tam-
bém contamina a bolsa de 
valores do Brasil, que é agra-
vada pela "aversão de risco", 
ou seja, quando eventos 
geopolíticos ou relacionados 
com a área de saúde levam 
incerteza para as populações 
e, consequentemente, para 
os mercados. 

Nomes como a BRF, JBS, 
Suzano, Vale e Petrobrás 
exportam exatamente o que 
a China mais importa, que é 
a carne bovina, a soja, a ce-
lulose, o minério de ferro e o 
óleo bruto de petróleo. Para 
se ter uma ideia, segundo o 
Ministério da Economia, em 
2019, a China foi responsável 
por 28% das exportações 
brasileiras. Isso é aproxi-
madamente o dobro das 
exportações para os Estados 
Unidos, que atingem 13%. 

Outro setor da economia 
brasileira que já começou a 
sentir os sintomas do Co-
vid-19 envolve as empresas 
de tecnologia que fabricam 
celulares, tablets, computa-
dores, entre outros, e que 
enfrentam dificuldades para 
importar insumos e repor 
componentes por causa da 
quarentena das indústrias 
chinesas, que em média ofe-
recem 60% desses produtos. 

Segundo nota divulgada na 
última segunda-feira (16), 
pela consultoria IDC, haverá 
uma possível queda de 10% 

nas vendas dos dispositivos 
móveis na América Latina, 
podendo chegar, num pior 
cenário, a uma retração de 
20% em consequência do 
surto de Coronavírus. E o 
Brasil será um dos países 
mais afetados em função da 
baixa produção de compo-
nentes. 

Em se tratando de outros 
negócios, o cenário brasileiro 
pode ficar ainda mais compli-
cado, pois além do recuo das 
importações e exportações, 
tem a alta do dólar que ultra-
passou os R$ 5 intensificado 
pela incerteza de investido-
res que buscam segurança 
na crise e as turbulências do 
ambiente político nacional. 

Isso sem contar com a 
retração econômica em fun-
ção das novas orientações 
do Governo de diminuir a 
circulação de pessoas por 
meio da adoção do home 
office e do fechamento de 
locais públicos de grande 
concentração.

A medida visa conter o 
número de infectados no 
Brasil, que já passa dos 290 
casos. Então, como reduzir 
custos diante do Coronaví-
rus? A "vacina" é contratar 
consultorias especializadas 
em negócios de comércio ex-
terior, processos, metodolo-
gias e tecnologias inovadoras 
- incluindo o relacionamento 
e conexão com as startups, 
para que haja medidas para 
remediar toda essa movi-
mentação da revisão na 
rotina dos negócios. 

Quem aplicar a "vacina" 
primeiro terá mais chances 
de passar por mais essa crise 
e aumentar sua participação 
no mercado brasileiro e in-
ternacional. 

(*) - É sócio-gestor da Geravalor, 
consultoria pioneira em atuar de forma 
100% remota para redução de custos, 

prazos e aumento de assertividade por 
meio da aplicação de 

tecnologias exclusivas.

Alexandre Gera (*)

www.netjen.com.br
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D - Melhores Sabores 
Empresas de bebidas já podem realizar inscrições no concurso 'Os 
Melhores Sabores do Brasil 2021', a maior competição nacional do 
setor. Os prêmios são concedidos nas categorias guaraná, tubaína e 
refrigerante regional e podem concorrer somente indústrias associadas 
da Afrebras (Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil). 
Realizado a cada dois anos, o concurso tem como finalidade promover 
as indústrias de refrigerantes e levar ao consumidor sabores regionais 
fabricados com qualidade. Uma  novidades é que o público vai escolher 
apenas um grande vencedor na categoria refrigerante regional. Saiba 
mais em: (www.confrebras.org.br).

E - Internet das Coisas
Estão abertas as inscrições para a primeira rodada de cursos à 
distância do programa Code IoT em 2020. Por meio de platafor-
ma online, a Samsung oferece seis cursos ligados a Internet das 
Coisas, o que inclui atividades voltadas para introdução ao tema, 
sobre programação, eletrônica básica, entre outros. Realizados em 
parceria com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tec-
nológico, os treinamentos online são direcionados ao público que 
busca inserção neste novo cenário de integração entre software e 
hardware. Interessados já podem fazer inscrições por meio do site 
(www.codeiot.org.br).

F - Startups de Tecnologia 
A Kaspersky Innovation Hub anuncia sua segunda rodada de inscrições 
para o programa Open Innovation, que fomenta a colaboração com 
empresas de tecnolologia inovadoras. Todas as startups ou projetos 
individuais que desenvolvam soluções de cibersegurança são convidados 
a participar. As melhores propostas serão convidadas a integrar projetos 
piloto e trabalharão de forma conjunta no desenvolvimento de soluções, 
que podem vir a ser promovidos mundialmente. Receberão também 
orientação técnica e comercial, sendo que aquelas que passarem da 
fase piloto terão acesso à rede de parceiros da Kaspersky, bem como 
aos atuais e potenciais clientes. Para mais informações, acesse: (www.
kaspersky.com). 

A - Profissionais Brasileiros de TI
A província de Quebec está em busca de profissionais na área de Tecno-
logia da Informação. A Québec International, agência de desenvolvimento 
econômico da região, é responsável pelo recrutamento online e presencial 
dos candidatos do mundo todo e está selecionando profissionais de TI 
no Brasil para participarem do processo, que é totalmente gratuito. As 
oportunidades são para analista web, desenvolver Stack, Scrum Master, 
programação, entre outras. Também apresentam algumas exigências, 
como diploma técnico ou universitário, experiência profissional relacio-
nada ao cargo e nível de francês do básico ao avançado, dependendo 
da oportunidade. Inscrição e mais informações: (http://abre.ai/aOIo).

B - Influenciadores Digitais
A Squid, empresa especializada em marketing de influência, lançou o 
primeiro curso de capacitação de influenciadores digitais. Para produzir 
o conteúdo do Profissão Influenciador, a empresa convidou 10 creators 
para a cocriação do roteiro. Com base nas principais dores e dúvidas 
originadas nessa reunião, foram criadas treze aulas dividas que abordam 
desde o que é marketing de influência até emitir nota fiscal de serviços 
prestados. Além da apresentadora Valentina Pulgarín, as videoaulas 
contam com depoimentos de influenciadores que já atuam na área 
dando dicas para quem quer se profissionalizar nesse mercado. Mais 
informações: (https://squidit.com.br/).

C - Indústria de Armas
A Taurus possui um portfólio completo de produtos atendendo os merca-
dos militar, policial e civil. Sediada em São Leopoldo/RS, emprega cerca 
de 2.000 pessoas e é responsável por 35% das exportações do município. 
Em 2019, a fabricante venceu a 47ª edição do Prêmio Exportação RS na 
categoria Trajetória Exportadora Master, figurando entre as empresas 
gaúchas que obtiveram os melhores resultados e desenvolveram es-
tratégias para comercializar seus produtos no mercado internacional. 
Também recebeu o "Handgun of the Year", considerado uma das pre-
miações mais importantes da indústria de armas dos Estados Unidos, 
em reconhecimento pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação. 
Saiba mais: (www.taurusarmas.com.br).

G - Inspeção Remota
A preocupação com a crescente disseminação do Coronavírus está mudan-
do a rotina de milhões de pessoas. Por conta dos riscos, a orientação dos 
órgãos governamentais é que a população reduza o contato social e muitas 
empresas, assim como a própria Planetun, já estão adotando o trabalho 
home office. Pensando em minimizar o impacto da pandemia no mercado 
automotivo e segurador, a insurtech Planetun decidiu liberar gratuitamente 
seus aplicativos web que permitem a vistoria ou inspeção remota para as 
empresas que ainda não possuem esta tecnologia, durante 30 dias. Para 
mais informações, acesse: (http://www.planetun.mobi/previna-se).

H - Destino para Cicloturistas 
O cicloturismo vem crescendo de forma significativa no Brasil. Com a che-
gada de novos modelos e tecnologias de equipamentos e acessórios, além 
do aumento da procura por passeios em meio à natureza, a modalidade vem 
ganhando mais espaço. E Socorro, no interior paulista, é o destino ideal 
para essa prática, graças ao terreno montanhoso, às belas paisagens e a 
infraestrutura de trilhas. No final de 2019, a Prefeitura da cidade lançou o 
projeto "Socorro, Destino Duas Rodas". Fazendas de café, hotéis, pousadas, 
agências de turismo receptivo e pontos turísticos passaram a oferecer ou se 
transformaram em locais para passeios. Há percursos de diferentes níveis 
de dificuldade e distâncias. Outras informações em: (www.socorro.tur.br).

I - Perdas de Água
A SmartAcqua, startup que desenvolveu uma solução inovadora  para a 
gestão e combate de perdas de água, voltada para empresas de sanea-
mento básico, acaba de lançar um aplicativo (app) que permite ao cidadão 
comum verificar qual é o volume de água retirado dos mananciais hídricos 
de sua cidade, quanto desse total é realmente bem utilizado e quais os 
benefícios que poderiam ser alcançados se fossem tomadas ações corre-
tivas pelos gestores públicos e privados da área de saneamento. O App 
pode ser acessado por smartphones com sistemas iOS e Android (http://
smartacqua.com/smartacqua-app), bastando ser baixado gratuitamente 
por meio das App Store e Google Play respectivamente, ou visualizado 
pelo computador (http://smartacqua.com/potencial-smartacqua/). 

J - Cultura do Lúpulo
É na região do Sul do Brasil que está nascendo um projeto para incentivar 
a produção brasileira de lúpulo, ingrediente essencial para a produção 
da cerveja, com troca de conhecimento entre pequenos produtores 
locais, a comunidade e a Cervejaria Ambev. Produzido em pequenas 
quantidades no país por se desenvolver em climas frios, o cultivo já é 
feito em baixa escala em fazendas da Serra Catarinense. Para fomentar 
o aumento da produção e atender ao mercado nacional cervejeiro, a 
Ambev anunciou um projeto, em Lages, com iniciativas que vão desde 
auxílio técnico para os produtores até utilização de uma planta piloto e 
viveiro de mudas para a realização de testes de manejo e de variedades. 

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

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Paredão 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, 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 de 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.), 16 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Com menos pessoas cir-
culando em ambien-
tes públicos, como 

shoppings, por conta dos 
cuidados relativos à epide-
mia de Coronavírus, as con-
sultas para vendas a prazo 
e às vistas nas lojas tiveram 
queda de 16,3% só no último 
fim de semana comparado ao 
fim de semana anterior. Em 
comparação a igual período 
do 2019, a queda foi maior, 
de 16,7%. 

O levantamento do Institu-
to de Economia Gastão Vidi-
gal da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), com 
base em dados nacionais 
da Boa Vista Serviços, já 
reflete a atual realidade: de 
que o consumidor já está se 
retraindo, e mudando seus 

O consumidor já está se retraindo e mudando 
seus hábitos de consumo.
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Os preços do petróleo caíram pela ter-
ceira sessão consecutiva ontem (18), 
com os índices futuros nos Estados 
Unidos (EUA) chegando à menor taxa 
em 17 anos, com o anúncio de medidas 
de restrições a viagens e medidas para 
isolamento social, para tentar conter 
a disseminação do Coronavírus. O 
petróleo Brent recuava 1,05 dólar, ou 
3,65%, a 27,68 dólares por barril, às 
8:26 (horário de Brasília). O petróleo 
dos Estados Unidos caía 1,61 dólar, ou 
5,97%, a 25,34 dólares por barril.

Mais cedo, o Brent tocou o menor nível 
desde o início de 2016, a 27,56 dólares, 
enquanto o WTI chegou a tocar 25,06 
dólares, menor nível desde o fim de abril 
de 2003. A última vez em que o petróleo 

O colapso na demanda por petróleo 
devido à propagação do Coronavírus 

parece cada vez maior.
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Comércio já sente os 
impactos do Coronavírus
Por conta do Coronavírus, as consultas para vendas a prazo e às vistas nas lojas tiveram queda de 
16,3% só no último fim de semana comparado ao fim de semana anterior

de fevereiro, e da movimen-
tação pós-evento. Por outro 
lado, com o aumento dos 
casos, parte da população 
continua a comprar, porém, 
com mais frequência, itens 
como alimentos e produtos 
de higiene e limpeza,  atitude 
que deve ser bem avaliada, 
segundo Solimeo, para evitar 
desabastecimento. 

Com a exceção de bares e 
restaurantes, que provavel-
mente não conseguirão repor 
a demanda perdida nesse 
primeiro momento, os demais 
lojistas devem aproveitar uma 
possível ociosidade para fazer 
ajustes e melhorias internas, 
pois quando as coisas vol-
tarem ao normal, os consu-
midores também voltarão a 
comprar (AI/ACSP).

hábitos de consumo aos pou-
cos por conta da epidemia, 
segundo Marcel Solimeo, 
economista da ACSP. 

Até o último fim de semana, 

quando encerrou a primeira 
quinzena, as vendas no co-
mércio paulistano tiveram 
alta média de 5,3%, ainda sob 
os efeitos do Carnaval, no fim 

Preços do petróleo têm mínima de 17 anos nos EUA

O Diário Oficial da União de 
ontem (18) publica a Instrução 
Normativa nº 1.927 que simplifi-
ca e agiliza o despacho aduaneiro 
de mercadorias importadas des-
tinadas ao combate de Covid-19, 
informou a Receita. "A medida, 
que já havia sido anunciada, visa 
manter um fluxo rápido de abas-
tecimento de bens, mercadorias 
e matérias-primas destinadas 

ao combate da pandemia, como 
também evitar gargalos nos 
recintos aduaneiros ao agilizar 
a entrega das cargas”. Outra 
alteração promovida pela ins-
trução normativa é a inclusão 
das importações promovidas 
por importadores certificados na 
modalidade Operador Econômi-
co Autorizado (OEA) num rito 
mais simplificado de importação. 

“Esta medida visa mitigar os 
efeitos de eventual sobrecarga 
logística, ao possibilitar maior 
celeridade às operações adua-
neiras de operadores confiáveis, 
notadamente grandes importa-
dores”. A lista dos produtos de 
uso médico-hospitalar que terão 
despacho simplificado pode ser 
conferida na instrução normativa 
(ABr).

Receita 
simplifica 
despacho 

de produtos

nos EUA chegou a esse nível foi quando 
o país invadiu o Iraque, e a China havia 
apenas iniciado sua ascensão como 
potência global o que que impulsionou 
o consumo de petróleo para níveis re-
cordes nos anos seguintes.

"O colapso na demanda por petróleo 
devido à propagação do Coronavírus 
parece cada vez maior", disse o Gold-
man Sachs em nota, projetando que o 
Brent pode cair a até 20 dólares por 
barril no segundo trimestre, um nível 
não visto desde o início de 2002. O ban-
co espera uma contração na demanda 
de 8 milhões de barris por dia no final 
de março e uma queda anual em 2020 
de 1,1 milhão de bpd, o que afirma que 
seria a maior já registrada (ABr).

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da 
Companhia, em reunião realizada em 18 de março de 2020, deliberou: (i) cancelar 11.981.100 (onze milhões, novecentos 
e oitenta e um mil e cem) de ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria (“Ações”), sem 
redução do valor do capital social da Companhia, nos termos do artigo 24, ‘z’ do seu Estatuto Social; (ii) registrar que as 
Ações foram adquiridas pela Companhia por meio do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração 
da Companhia, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2019, consoante Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro 
de 2015 (“ICVM 567”); (iii) registrar que, em função do cancelamento das Ações, o capital social da Companhia, no valor 
de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte 
reais e oitenta e nove centavos) passará a ser dividido em 591.474.531 (quinhentos e noventa e um milhões, 
quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um) ações escriturais e sem valor nominal, sendo 400.007.354 
(quatrocentos milhões, sete mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 191.467.177 (cento e noventa e um 
milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e cento e setenta e sete) ações preferenciais. A consequente alteração 
estatutária será deliberada na próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; (iv) encerrar a partir de 18 de 
março de 2020, por antecipação, o programa de recompra de ações de emissão própria aprovado na reunião do 
Conselho de Administração de 10 de dezembro de 2019; (v) aprovar novo programa de recompra de ações, que passará 
a vigorar a partir de 18 de março de 2020, autorizando a aquisição de até 10.700.112 (dez milhões, setecentos mil e 
cento e doze) de ações preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, correspondentes a até 
10,0% (dez por cento) das ações em circulação para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no 
mercado ou, ainda, pagamento de remuneração a executivos do Banco no âmbito de planos de incentivo de longo prazo 
do Banco, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei das S.A. e ICVM 567/15; (vi) As operações de aquisições serão 
efetuadas em bolsa de valores, no período de 18 de março de 2020 à 17 de março de 2021, a valor de mercado e 
intermediadas pela (i) Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
18.945.670/0001-46, com sede na Avenida do Contorno, n.º 7.777, Lourdes, CEP: 30.110-051, Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais; (ii) Renascença DTVM, inscrita no CNPJ sob nº 62.287.735/0001-03, com sede na Alameda 
Santos, nº 1940, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-102, (iii) Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrita no CNPJ sob nº 
42.584.318/0001-07, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, 
São Paulo/SP; ou (iv) BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
33.862.244/0001-32, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144 – 7º andar, São Paulo/SP; (vii) As informações 
contidas no Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480, referente ao programa de recompra de ações, estão disponíveis 
de forma completa no site de relações com investidores do Banco (www.bancobmg.com.br/RI).

São Paulo, 19 de março de 2020. 
Flávio Pentagna Guimarães Neto-Diretor de Relações com Investidores

BANCO
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 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEAnDRO PEREIRA DA SILVA, profissão: decorador de gesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/05/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Longuinho da Silva e de 
Nelsa Pereira da Silva. A pretendente: TânIA REGInA DOS AnjOS, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio dos Anjos e de 
Inez Sabino dos Anjos.

O pretendente: RAfAEL DAVID DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Giovani Carlos dos Santos e de Walquiria David 
dos Santos. A pretendente: ELLEn VASTI DOS SAnTOS GILES, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Alves Giles e 
de Rute Neyde dos Santos Giles.

O pretendente: ADRyAn ROBERTO DE MOuRA nunES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Nunes e de Ana Crisitna 
de Moura Nunes. A pretendente: GLEyCIAnnE SOuzA SAnTAnA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Giulival Martins de Santana Junior e 
de Paula Feliciana de Souza Santana.

O pretendente: DAnILO uLISSES DO nASCIMEnTO, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José do Nascimento e de 
Ediene Ulisses do Nascimento. A pretendente: PATRíCIA SuDRE DA SILVA, profissão: 
representante de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 21/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Salomão Pereira da Silva e de Rosangela Sudre da Silva.

O pretendente: ALEx SAnDRO OLIVEIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vicente Aparecido da Silva e de 
Nanci Oliveira da Silva. A pretendente: EVELyn DE ALMEIDA SAnDES, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1993, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Sidinei Felix Sandes e de Jocimara 
Conceição de Almeida.

O pretendente: ALExAnDRE DuTRA DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/03/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Dutra da Silva e de Floracy Anario 
da Silva. A pretendente: KEITy DAIAnE MARTInS DA SILVA, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 21/06/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir Ferreira da Silva e de Es-
tefania Martins da Silva.

O pretendente: BRunO MARCEL SAnDOLI fOnSECA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1987, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Clodoaldo Sandoli Fonseca e de Marilda 
Soares. A pretendente: DÉBORA RIBEIRO STAVALE, profissão: auditora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pascoal Tadeu Batista Stavale e de 
Vanda Ribeiro Stavale.

O pretendente: PAuLO SERGIO nunES MOREIRA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caraguatatuba, SP, data-nascimento: 05/06/1989, re-
sidente e domiciliado em Caraguatatuba, SP, filho de José Moreira e de Rosiléia 
Pereira Nunes. A pretendente: AuxILIADORA RIBEIRO DE BARROS, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Cajazeira, PB, data-nascimento: 
21/07/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebas-
tiana Ribeiro Barros.

O pretendente: EVERTOn MIRAnDA ALVES, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Alves e de Joana Luiz de Miranda. A 
pretendente: STEPhAnI CRISTInA DOS SAnTOS ROSA, profissão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Luis Rosa e de 
Ivanete Estelita dos Santos.

O pretendente: MARCELO CARVALhO, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Carvalho e de Maria 
Aparecida Carvalho. A pretendente: PRISCILA KARIn CAETAnO fARIAS, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darli Fernandes 
Farias e de Maria de Lourdes Farias.

O pretendente: fELIPE SOuzA SAnTAnA, profissão: auxiliar de farmácia, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Santana Filho e de Giselia Sou-
za Santana. A pretendente: AnA PAuLA BORGES DE ARAújO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Barra da Estiva, BA, data-nascimento: 
10/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de 
Lurdes Borges de Araújo.

O pretendente: jOSÉ VALTER CORDEIRO DA SILVA fILhO, profissão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 04/03/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Valter Cordeiro 
da Silva e de Maria Perpetua Cardoso da Silva. A pretendente: fERnAnDA MA-
GALhãES SILVA ADRIAnO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 31/03/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Alves Adriano e de Oldaneide Magalhães 
Silva Adriano.

A pretendente: AnDRESSA COnCEIçãO VELOSO, profissão: supervisora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1993, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Angelo Franco Veloso e de Irene Conceição 
e Silva. A pretendente: EDIOnARA PEREIRA DE SOuSA, profissão: bombeiro civil, 
estado civil: solteira, naturalidade: São João dos Patos, MA, data-nascimento: 09/02/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Pereira de Sousa 
e de Rosimar Amorim de Sousa.

O pretendente: MARCEL DA SILVA PEREIRA ALVES, profissão: líder de equipe, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Charles Maria Alves e de Nilda da 
Silva Pereira Alves. A pretendente: MARTA CRISTInA RODRIGuES DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José dos 
Santos e de Sandra Regina Rodrigues.

O pretendente: fLÁVIO OLIVEIRA DOS AnjOS, profissão: analista de relacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Romildo Fernandes dos Anjos e de Silvana Oliveira 
dos Anjos. A pretendente: BIAnCA RICARDO DE ABREu, profissão: assistente financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Teixeira de Camargo Abreu 
e de Adriana Aparecida Ricardo Abreu.

O pretendente: WILLIAM CORREIA DE SOuzA, profissão: analista de contas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Santana de Souza e de 
Marilene Correia de Souza. A pretendente: LARISSA DE SOuzA, profissão: técnica 
em saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre de 
Souza e de Marcia Maria Silva de Toledo.

O pretendente: jOSÉ MALAQuIAS DE LIMA, profissão: aposentado, estado ci-
vil: viúvo, naturalidade: Guapiara, SP, data-nascimento: 22/10/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Malaquias de Lima e de 
Tereza Caetano de Lima. A pretendente: MARIA MADALEnA CARDOzO, profissão: 
lavradora, estado civil: divorciada, naturalidade: Borrazópolis, PR, data-nascimento: 
22/02/1958, residente e domiciliado em Borrazópolis, PR, filha de Pedro Soares 
Cardozo e de Aparecida Cardozo.

O pretendente: jOSÉ AnTunES CARDOSO DOS REIS, profissão: operador de 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 11/07/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Oreste dos Reis e 
de Amália Cardoso dos Reis. A pretendente: LAuREnILDA RODRIGuES DA SILVA, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns, PE, 
data-nascimento: 19/03/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Barros da Silva e de Hilda Rodrigues da Silva.

O pretendente: jOãO RICARDO OLIVEIRA BARBOSA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juraci Barbosa e de Eva Dalva 
de Oliveira Barbosa. A pretendente: ELISAnGELA SAnTOS DA CRuz, profissão: 
teleatendente de emergência, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 01/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Agenor Marcos da Cruz e de Vera Lucia dos Santos da Cruz.

O pretendente: jEfERSOn fERREIRA ALVES, profissão: ajudante de acabamento 
gráfico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1991, 
residente e domiciliado Rua Felipe Villanueva, 13, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Raimundo Nonato Alves e de Maria de Lourdes Ferreira Alves. A pretendente: juLIAnA 
RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de acabamento, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Barbosa dos Santos e de Lourdes Aparecida 
Rodrigues.

O pretendente: WILTOn fRAnCISCO DA SILVA SA, profissão: segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Francisco da Silva Sa e de 
Marilene da Silva Sa. A pretendente: RAIMunDA MARIA MEnDES DA SILVA, profis-
são: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Aldeias Altas, MA, data-nascimento: 
12/10/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Manoel Sena Silva e de 
Maria das Dores Mendes da Silva.

O pretendente: REInALDO VALERIAnO DE SOuzA, profissão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Marcelino de Souza e de Sônia 
Aparecida Valeriano de Souza. A pretendente: ELISABETE DE ARAujO, profissão: 
encarregada de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 15/02/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Haroldo de Araujo e de Ivonne de Araujo.

O pretendente: CRISTIAnO PEREIRA, profissão: funcionario público, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Pereira e de Maria Apare-
cida Elias Pereira. A pretendente: RuBIA STEfAnIA nunES, profissão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 16/12/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Orlando Nunes e de Joana 
Camara de Melo Nunes.

O pretendente: EDERSOn APARECIDO SAnTOS SILQuEIRA, profissão: cozinhei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edeson Martins Silqueira 
e de Maria José Santos. A pretendente: AnDRESSA CESAR DA SILVA, profissão: 
esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marinete 
Cesar de Lira.

O pretendente: WELITOn PEREIRA nERES, profissão: enfestador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Carmo Pereira Neres. A pretendente: ELIEnE 
ALVES DOS SAnTOS, profissão: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: Maceió, 
AL, data-nascimento: 05/09/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Lourival dos Santos e de Maria Petrucia Alves.

O pretendente: RICARDO SILVA AGuIAR, profissão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 31/03/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rivaldo Silva Aguiar e de Ridalva Santana da Silva. A 
pretendente: MAGnALDA ALVES DE AnDRADE, profissão: consultora treeine, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Uiraúna, PB, data-nascimento: 02/04/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Niculau José de Andrade e de Antonia 
Maria de Andrade.

O pretendente: ROBERTO xAVIER DE AGuIAR, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Xavier de Aguiar e de Antonia Barreto 
do Monte. A pretendente: jOSInALDA MARIA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Bevenuto da Silva e de 
Neli Maria da Silva.

O pretendente: GuILhERME STABEn ALBInO, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pinhais, PR, data-nascimento: 10/06/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aurelio Albino e de Liria Seila Staben. A 
pretendente: BEATRIz BARBOSA CuPERTInO, profissão: subgerente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1996, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de César Luis Cupertino e de Morgana Patricia 
Barbosa Albuquerque Cupertino.

O pretendente: CARLOS EDuARDO MAnDES CASSIAnO SOuzA, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilton Cassiano 
Souza e de Joceli Mandes. A pretendente: AnA RITA AnDRADE DE jESuS, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Piraí do Norte, BA, data-nascimento: 
22/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Artur Andrade 
de Jesus e de Rita Maria de Jesus.

O pretendente: PEDRO DOnIzETE MAThEuS DE jESuS, profissão: assistente admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/06/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aparecido de Jesus 
e de Sandra Maria Matheus de Freitas. A pretendente: SILMARA CARDOSO DA SILVA, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
da Silva e de Cornélia Cardoso da Silva.

O pretendente: DEnILSOn DIAS DAnTAS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilo Roberto Dantas e de Angela Maria Dias 
Dantas. A pretendente: DIAnA KyLVEA RODRIGuES DE MEnEzES, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 10/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Siqueira de 
Menezes e de Deusiana Pinheiro Rodrigues de Menezes.

O pretendente: ALEx VITOR, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adauto Vitor e de Maria Aparecida Vitor. A pretendente: AnGELA 
SILVA DE GOIS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/07/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Wilson Barbosa de Gois e de Maria de Fátima Silva.

O pretendente: fRAnCISCO MIGuEL ALVES CARDOSO, profissão: carpinteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 22/10/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alves dos Reis e de 
Maria Cardoso Alves. A pretendente: SIRLEnE GOMES MARTInS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 13/04/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Leite Martins e de 
Antonia Gomes Martins.

O pretendente: jOSÉ PEREIRA DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Poção de Pedras, MA, data-nascimento: 26/07/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluízio Gomes da Silva e de Antonia Pereira da 
Silva. A pretendente: ERLEnE MOnTEIRO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Igarapé Grande, MA, data-nascimento: 07/03/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Agostinho da Silva e de 
Neusa Monteiro da Silva.

O pretendente: VIníCIuS ALVES REBELO, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Rebelo e de Maria Gorete Alves da 
Silva. A pretendente: KEROLyn LEOnARDO CAnDIDO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Sergio Candido e de Liliane 
Leonardo dos Santos.

O pretendente: MARCOS APARECIDO BRAz junIOR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aparecido Braz e de Djacira dos 
Santos Carele Sobrinha Braz. A pretendente: ThAIS SABInO DE AQuInO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 15/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Mariano de Aquino 
e de Maria Gorete Sabino da Silva.

O pretendente: jOSÉ AuGuSTO DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 01/02/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Francisca dos Reis da Silva. 
A pretendente: IRAnEIDE SILVA LIMA, profissão: operadora de supermercado, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 11/04/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dilton Oliveira Lima e de 
Maria Neide Silva Lima.

O pretendente: TOny SILVA CERQuEIRA, profissão: vendendor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Macajuba, BA, data-nascimento: 22/06/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Oliveira Machado Cerqueira e de Inês Gonçal-
ves da Silva. A pretendente: jAnAInA ROChA ALMEIDA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Almeida Galdinho e de Maria 
José da Rocha Almeida.

O pretendente: jOSÉ DAVI AuRELIAnO DA SILVA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 20/04/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Abenildo da Silva e de Maria 
de Fatima Aureliano. A pretendente: ARIAnA PEREIRA D'AVILA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 17/02/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Rodrigues D'Avila e 
de Auderzeli Pereira Rocha.

O pretendente: hILDO ADELInO RAMOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Passira, PE, data-nascimento: 22/04/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adelino Ramos Irmão e de Máxima Barbosa Ramos. 
A pretendente: MARIA DO SOCORRO DAS VIRGEnS SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Serrolândia, BA, data-nascimento: 23/09/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Gomes da Silva e de Judite 
Evangelista das Virgens.

O pretendente: BRunO SILVA DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eraldo Antonio dos Santos e de Ivete da Silva. A 
pretendente: ALInE CARMEn BuEnO CACIATORI, profissão: assistente administra-
tivo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Tadeu Caciatori e 
de Rosemary Bueno.

O pretendente: PAuLO CESAR SILVA DE AnDRADE, profissão: vigilante patrimonial, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 06/02/1960, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hilario de Andrade e de Irene 
da Silva Andrade. A pretendente: IVAnILDA MARQuES DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 10/10/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otaviano Marques da Silva e de 
Verônica Maria de Souza.

O pretendente: BRunO DAnIEL fAGunDES DE LIMA, profissão: mecânico de 
autos, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
12/11/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizette 
Tavares de Lima e de Darci Ferreira de Fagundes. A pretendente: hELOIzA DO PRA-
DO PESSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 07/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gentil Pessa Neto e de Jandira de Lurdes Santos Pessa.

O pretendente: MARCO AnTOnIO DA SILVEIRA, profissão: guarda pratrimonial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Domingos da Silveira e de Irma 
Ferreira da Silveira. A pretendente: MARLI ELIAS DO nASCIMEnTO SILVA, profis-
são: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/05/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias José Filho 
e de Josefa Maria de Jesus José.

O pretendente: jOãO BATISTA DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São João da Ponte, MG, data-nascimento: 23/06/1954, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rotilio de Oliveira Neto e de Jozina 
Gonçalves de Oliveira. A pretendente: MARCIA fERnAnDES PEDRunCCI DA BôA 
MORTE, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: -, São Paulo, SP, data-
-nascimento: 10/04/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Fernandes Pedruncci e de Maria Silva Pedruncci.

O pretendente: BRunO RODRIGuES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Julio Rodrigues da Silva e de Rosangela Rodrigues da Silva. 
A pretendente: EVELyn GOnçALVES DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ramiro Gonçalves dos Santos Junior 
e de Ivani Gonçalves dos Santos.

O pretendente: DAnIEL DA SILVA AnTOnIO CARDOSO, profissão: empresário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Antonio Cardoso e de Nanci 
da Silva Antonio Cardoso. A pretendente: PATRICIA DOS SAnTOS fERREIRA, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Ferreira 
Alexandre e de Maria de Fatima dos Santos Ferreira.

O pretendente: RODRIGO DA COSTA TEIxEIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Teixeira e de Maria Ana da 
Costa. A pretendente: PAMELA CRISTInA DE CASSIA OLIVEIRA, profissão: cuida-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, Vila Zefira - São Paulo, SP, filha de Ivando Lemos 
de Oliveira Junior e de Risoneide de Cassia Oliveira.

O pretendente: AnDRÉ GOnçALVES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de logísti-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
12/05/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião 
de Fatima dos Santos e de Mariana Gonçalves dos Santos. A pretendente: VIVIAnE 
LIMA DAnTAS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Geraldo Alves Dantas e de Elizabeth Aparecida de Lima Aragão.

O pretendente: IVO nASIOSEnO fERREIRA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Angelim, PE, data-nascimento: 04/08/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Nasiaseno Ferreira e de Regina Josefa 
Ferreira. A pretendente: IVAnILDA GOMES DE hOLAnDA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Caetes, PE, data-nascimento: 27/10/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Gomes de Holanda e de Maria 
Inalda de Holanda.

O pretendente: AnTônIO MARCOS GuEIROS COSTA, profissão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 26/12/1976, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Odilon Baldo Costa Silva e de Cremilda Maria 
Gueiros Costa. A pretendente: MAuRA jESuS DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 03/01/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tadeu Alves dos Santos e 
de Everaldina Maria de Jesus.

O pretendente: VAnDERLEI zAnOLLI DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 23/10/1986, 
residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de João Carlos dos Santos e 
de Vanderli Zanolli dos Santos. A pretendente: ROSInETE GALDInO LAPA, profis-
são: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/03/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pinto 
Lapa e de Luzinete Galdino Lapa.

O pretendente: RODRIGO BRITO ALVES, profissão: mecânico de refrigeração, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Santana Alves e de Maria 
Aparecida Pereira Brito Alves. A pretendente: ThAInÁ DE AnDRADE, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 25/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edvaldo de Andrade e de Maria Rejane de Andrade.

O pretendente: WAGnER nASCIMEnTO DE LIMA, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1980, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista de Lima e de Maria das Graças 
do Nascimento de Lima. A pretendente: GLAuCIA CRISTInA DE PAuLA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Carvalho 
de Paula e de Naudenisse Suely de Paula.

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

da advocacia dialógica

A OMS declarou 
oficialmente o 
Covid-19, doença 
provocada pela 
nova cepa do 
coronavírus, como 
uma pandemia. Isto 
se deu em virtude do 
grande número de 
infectados em todos 
os continentes

Em razão da pan-
demia, iniciativas 
para barrar a sua 

disseminação foram ado-
tadas no mundo inteiro: 
países impondo medidas 
para limitar a circulação 
e a concentração de pes-
soas, cancelamentos de 
eventos e fechamentos 
de instituições de ensi-
no e locais públicos de 
lazer, além de mudanças 
na rotina religiosa, tal 
como a suspensão de 
peregrinações à Meca e 
a realização da primeira 
audiência geral virtual 
pelo Papa Francisco. 

São apenas alguns dos 
exemplos que vemos na 
mídia. No Brasil, o Mi-
nistério da Saúde emitiu 
recomendações de can-
celamento de eventos 
públicos, de isolamento 
domiciliar de viajantes, 
entre outras. Institui-
ções públicas e privadas 
igualmente emitem orien-
tações e comunicados 
sobre a sua nova rotina de 
trabalho e atendimento, 
na tentativa de diminuir 
a exposição da população 
ao vírus. Paulatinamente, 
as pessoas se fecham em 
casa. 

Tudo isso traz a dis-
cussão sobre os efeitos 
do Covid-19 do âmbito 
médico para o financei-
ro e o jurídico: como é 
possível cancelar a mi-
nha viagem? Qual será a 
abrangência dos efeitos 
econômicos deste cenário 
que caminha para uma 
recessão? A resposta ao 
questionamento aparenta 
simplicidade em alguns 
casos. 

No setor aéreo, por 
exemplo, algumas empre-
sas como a Latam, Azul, 
United Airlines, Air Fran-
ce e KLM flexibilizaram as 
regras de cancelamento e 
alteração de passagens, 
uma vez que pode ha-
ver restrição do país de 
origem, destino e datas 
originais do voo, deixando 
para um segundo plano 
as regras originais do 

contrato firmado. 
Porém, outros setores 

enfrentarão sensíveis 
conflitos entre o cum-
primento daquilo que foi 
contratado e a vontade do 
contratante, em razão da 
pandemia. Atrasos, falta 
de insumos, não cumpri-
mento de obrigações con-
tratualmente estabeleci-
das, entre outros, serão 
comuns. De modo prático, 
somente se saberá como 
isso se operacionalizará 
quando eventualmente 
forem verificadas as de-
mandas judiciais fruto 
destes conflitos de quebra 
de contrato. 

Seguramente, ques-
tões a respeito da boa-fé 
e da força maior serão 
levantadas para a pos-
sibilidade de rescisão 
ou descumprimento do 
contrato sem a aplicação 
de penalidade às partes. 
De acordo com nossos 
valores relacionados à 
boa prática da advocacia, 
acreditamos que, não só 
em momentos como o 
presente, mas sempre, a 
negociação dialógica traz 
melhores resultados para 
todos. 

O estabelecimento de 
um ambiente dialógico 
propicia a emergência de 
uma solução que contem-
ple as duas partes e suas 
percepções multifatoriais 
do conflito existente. Isto 
significa dizer que o co-
nhecimento do conflito, 
bem como a revelação dos 
"pontos de vista" de dife-
rentes pessoas envolvidas 
na querela, é a forma pela 
qual a posição adversarial 
pode ser reelaborada para 
uma posição dialógica que 
resulta na solução para o 
conflito. Tal prática será 
necessária ao longo dos 
próximos meses. 

Especialmente em re-
lação à presente pan-
demia, faz-se essencial 
manter-se atento aos 
novos desenvolvimentos 
e comunicados dos ór-
gãos oficiais, bem como 
analisar e reanalisar os 
contratos entabulados e 
suas cláusulas que ver-
sem sobre o tema, a fim 
de possibilitar um melhor 
entendimento sobre as 
consequências jurídicas 
do COVID-19. 

Sejamos realistas, sem 
sermos alarmistas. 

(*) - É advogado, professor 
do Curso de Medicina da 

Faculdade Israelita de Ciências 
da Saúde do Hospital Albert 

Einstein e sócio fundador do 
escritório BFAP Advogados. 

Mario Barros Filho (*)
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METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 13.04.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, no dia 13 de abril de 2020, às 10:00 
hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 
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.- 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.), 17 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Passageiros adotam medidas de prevenção ao surto.
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sO setor transportador 
em todo país está atento 
e comprometido para evi-
tar a propagação do novo 
coronavírus e elevar a se-
gurança de trabalhadores 
e usuários dos serviços. 
Empresas de todos os mo-
dais têm adotado uma série 
de medidas. No transporte 
rodoviário de passageiros, 
as empresas reforçam a 
higienização dos veículos, 
redobram a atenção quanto 
à disponibilidade de água 
e sabão nos sanitários dos 
veículos que fazem viagens 
interestaduais e disponi-
bilizam álcool em gel em 
locais de atendimento e 
durante o embarque, além 
de distribuírem panfletos 
informativos sobre o tema. 

O mesmo tem sido re-
alizado pelas operadoras 
metroferroviárias, que, 
além disso treinaram as 
equipes para o esclareci-
mento e o atendimento 
aos passageiros. No se-
tor aéreo, as companhias 
adotam os procedimentos 
estabelecidos pela Anvisa 
e implementam políticas 
adicionais próprias para 
atender os passageiros e 
minimizar os danos decor-
rentes de adiamentos ou 
cancelamentos de viagens. 
As equipes, por sua vez, 
estão preparadas para 
implementar protocolos 
de ação diante de casos 
suspeitos. As companhias 

Brasileiros têm ficado em casa para evitar 
disseminação do coronavírus.

De acordo com o mé-
dico do Instituto de 
Infectologia Emilio 

Ribas, Jean Gorinchteyn, o 
isolamento social é a forma 
mais eficaz de evitar a rápida 
propagação da Covid-19, do-
ença provocada pelo vírus.

"Essa é a mais efetiva me-
dida para evitar que a popu-
lação vulnerável se exponha. 
Isso porque os sintomas, na 
maior parte das pessoas, 
parecem com resfriado, 
nem com uma gripe, porque 
quando há gripe mesmo, as 
pessoas nem saem de casa. É 
parecido com um resfriado, 
que as pessoas saem, vão 
para os parques. Então, é 
fundamental ficar dentro de 
casa", destacou.

A medida do isolamento 
social, inclusive, é consi-
derada um dos principais 
pontos que estão diminuin-
do o ritmo de novos casos 
registrados no segundo país 
mais afetado do mundo, a 
Itália. Há quatro dias, apesar 

Conectividade 
em meio 
ao novo 
coronavírus

A Algar Telecom decidiu 
aumentar a conectividade 
de seus clientes e o acesso 
a opções de entreteni-
mento doméstico diante 
do cenário de avanço do 
novo coronavírus e de seu 
impacto na saúde pública.

Com as mudanças nos 
hábitos da população e o 
maior número de pessoas 
trabalhando e estudando 
de casa, serviços de tele-
comunicações se tornam 
ainda mais essenciais para 
o bom funcionamento das 
atividades e divulgação das 
informações a respeito da 
doença.

De forma gradativa, 
clientes de internet em 
fibra Algar com velocidade 
menor que 100Mb terão um 
upgrade de velocidade sem 
custo adicional, a fim de 
auxiliar as recomendações 
de adoção de home office 
e propiciar o maior uso de 
canais digitais. Além disso, 
para garantir o entreteni-
mento e informação para 
seus usuários, a Algar Te-
lecom liberou mais canais 
para os clientes. Para as 
empresas, a companhia 
irá ampliar de forma gra-
dativa, a capacidade de 
tráfego para clientes com 
link dedicado, privilegian-
do os setores de saúde e 
educação.

A Algar Telecom criou 
um comitê para atuar em 
todas as ações relaciona-
das ao novo coronavírus. 
A empresa reforça que 
estuda outras medidas 
para apoiar seus clientes, 
a sociedade e seus associa-
dos (como são chamados 
os colaboradores da em-
presa) a atravessarem este 
momento com segurança, 
bem-estar e conectividade. 
Mais informações: (http://
materiais.algartelecom.
com.br/coronavirus).

Isolamento social é fundamental 
para evitar disseminação de vírus

Com a disseminação do novo coronavírus por todo o Brasil, é preciso que todos os cidadãos tomem as 
medidas necessárias para diminuir o ritmo de contágio da doença

EP
A que as pessoas entendam, 

especialmente as mais vul-
neráveis", que elas devem 
evitar circular pelas cidades 
em que os casos de transmis-
são comunitária (ou seja, que 
ocorreu dentro da própria 
localidade sem a possibili-
dade de rastreio) já existem. 

"Devem ficar em casa e se 
proteger. Também devem 
evitar receber vizinhos e 
amigos, devem manter os 
ambientes dentro das casas 
sempre arejados e venti-
lados. No caso dos idosos, 
também devem evitar com-
partilhar alimentos com 
sobrinhos e netos", pontua 
Gorinchteyn. O médico ain-
da recomendou que aquelas 
pessoas que precisam tra-
balhar fora de casa e usar 
o transporte público devem 
tentar buscar horários alter-
nativos de transporte - por 
conta da aglomeração de 
pessoas - e deixar sempre 
que possível as janelas dos 
veículos abertas (ANSA).

de ainda registrar aumento 
nos dados, o país começou 
a verificar um crescimento 
mais lento dos números.

Antes de o governo italiano 
anunciar o isolamento total 
de todo o território, em 9 
de março, a taxa média de 
contaminação diária pela 
epidemia era de 26,54%. No 
relatório desta terça-feira 
(17), o aumento diário foi 

de 12,60% - e no dia 16, o 
índice havia sido de 13,06%. 
A ação também foi adotada 
pelo governo chinês, que em 
cerca de três meses conseguiu 
controlar a pandemia dentro 
do território, e pela Coreia do 
Sul, que além dos testes mas-
sivos, colocou seus moradores 
em isolamento social.

O especialista ainda desta-
ca que é "muito importante 

Setor de transporte está atento às 
medidas de prevenção ao coronavírus

também estão flexibilizando 
as regras para a remarcação 
e cancelamento de viagens. 

Lembramos ainda que a 
Confederação Nacional do 
Transporte também está 
atenta aos impactos eco-
nômicos que a pandemia já 
tem causado ao setor. O país 
vive um momento de crise e 
é fundamental destacar a im-
portância da atividade trans-
portadora, principalmente 
no segmento de cargas, para 
evitar o desabastecimento 
das cadeias de suprimentos. 
As empresas têm seguido as 
recomendações das autori-
dades de saúde para garan-
tir que as entregas sejam 

realizadas com segurança 
e responsabilidade. 

O Sest/Senat, também 
atento ao problema, tem 
seguido as recomendações 
das autoridades em todo o 
país para o enfrentamento 
da emergência de saúde 
pública decorrente do novo 
coronavírus. Em razão dis-
so, as unidades operacionais 
têm adotado providências 
para cumprir as determi-
nações dos governos locais, 
além de realizar diversas 
ações para combater a 
disseminação do vírus e 
garantir o bem-estar físico 
dos seus clientes e colabo-
radores (AI/CNT).

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) afirmou ontem 
(18) que a agropecuária brasileira segue 
produzindo com êxito e abastecendo o 
mercado. “O Brasil é um grande celeiro, 
produtor de alimentos, e não precisamos 
ter nenhuma expectativa negativa de que 
não teremos alimentos para nosso povo”, 
afirmou, referindo-se às mudanças na roti-
na dos brasileiros, impostas pela pandemia 
do coronavírus.

A ministra ressaltou, durante evento 
no Ministério da Ciência e Tecnologia, 
que a população deve se manter tran-
quila em relação à oferta de produtos 
alimentícios no varejo e elogiou os pro-
dutores rurais. “São os nossos heróis, 
que neste momento estão lá (no campo) 

dando duro, produzindo e realizando a 
maior safra colhida neste país, batendo 
recorde um sobre o outro para alimentar 
nossa população”.

A estimativa da safra de grãos 2020/2021 
deve ser de 251,9 milhões de toneladas, 
4,1% acima da colheita passada, segundo 
levantamento divulgado no último dia 10 
pela Conab. Monitoramento de rotina feito 
pelo Ministério não vislumbra qualquer 
indício de problema no abastecimento de 
produtos alimentícios no país. Além do 
trabalho do produtor no campo, Tereza 
Cristina disse que o desempenho positivo 
registrado atualmente pela agricultura 
brasileira se deve à ciência e tecnologia 
desenvolvida principalmente pela Embrapa 
(AI/Mapa).

Compromisso dos produtores e 
manutenção do abastecimento

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 03 de abril de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição da Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade como membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020; (ii) aprovação do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida 
aos administradores e empregados estratégicos da Companhia; (iii) reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrên-
cia do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) ações preferenciais de emissão 
da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 
de março de 2020; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto So-
cial, conforme acima mencionado. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/
ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo 
que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações de-
talhadas no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: 
• Participação Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a ti-
tularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídi-
ca e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem 
o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, 
para fi ns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades in-
dicadas no Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, obser-
vado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à 
Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indi-
cados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 26 de março de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. O 
percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração 
é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 
481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo de-
verá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A administração da 
Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 19 de março de 2020.
RICARDO ANNES GUIMARÃES

Membro do Conselho de Administração da Companhia

BANCO
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Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Marcus Trugilho

Uns fogem do contato, 
outros vendem álcool gel!

Marcus Trugilho (*)

Tenho refletido muito sobre os impactos do 
Coronavírus no cenário econômico mundial 

e discutido com muita gente sobre o quanto 
a divulgação exacerbada e indiscriminada de 
notícias relacionadas tem sido mais prejudicial 
do que a própria doença.

Não minimizo os riscos que uma pandemia 
traz, nem tampouco sinto que os sistemas de 
saúde estão bem preparados para dar conta de 
milhares de pacientes críticos simultaneamente. 
Mas quero dar um outro enfoque agora.

OK. O problema está aí e muitos prejuízos já 
foram computados ao redor do mundo a mesmo 
aqui no Brasil, onde as empresas em bolsa, apenas, 
já perderam mais de 1 trilhão em valor de mercado 
pelas quedas sucessivas e pânico generalizado.

Mas onde estão as oportunidades e como as 
empresas devem se preparar para quando essa 
crise passar (mais uma na nossa história cheia 
delas)? Um fato é irrefutável: o brasileiro sabe 
lidar com crises como poucos povos. E já vemos 
isso começando a se manifestar, com empresas 
de tecnologia liberando suas plataformas de 
videoconferência gratuitamente e ampliando 

significativamente suas bases de leads, ou em-
presas de delivery alavancando suas operações 
com o aumento grande de tempo em casa que 
as pessoas terão nos próximos dias (sem contar 
com a restrição de circulação de funcionários, 
cozinheiros etc). Sem falar nas empresas que 
vendem álcool gel e máscaras.

E as oportunidades não acontecem apenas 
com essas situações mais imediatas. Pensando 
em um médio prazo, em coisa de 3 a 6 meses, 
vejam a situação das companhias aéreas e do 
varejo. As viagens estão cessadas, quer seja 
para lazer ou trabalho. Quando o pico da crise 
passar e as empresas começarem a retomar suas 
rotinas, as viagens de negócios devem retornar 
paulatinamente, o que deve recuperar parte das 
perdas. Mas no setor de lazer, o que será um 
grande problema para as empresas de turismo, 
agentes de viagens e segmentos relacionados, 
pode se transformar em boas notícias para em-
presas de bens de consumo durável.

Normalmente, viagens envolvem valores relati-
vamente altos. Com as mudanças de planos, muitas 
delas deixarão de acontecer efetivamente, porque 
as janelas de folga das pessoas não serão igualmente 
flexibilizadas (férias, folgas remuneradas etc) e 
esses recursos serão redirecionados para trocar 
a TV de casa, o carro, eletrodomésticos, aquela 
reforma que está nos planos faz tempo, enfim, 

muitos outros aspectos das vidas das pessoas terão 
uma atenção maior que o turismo.

Outro aspecto que tenho ouvido muito pouco 
é um efeito de médio prazo que as farmacêuticas 
e empresas de produtos cosméticos e de higiene 
já devem estar de olho. Com os confinamentos 
forçados ao redor do mundo, daqui a 9 meses 
teremos muitos “filhos do Corona vírus”, ou 
crianças concebidas nesse períodos em que as 
pessoas ficam mais em casa e próximas. Isso 
significa que poderemos ter picos de demanda 
desses produtos lá na frente.

O próprio mercado de games e entretenimento 
já mostrou ganhos relacionados à doença, com 
aumentos nas vendas de jogos com o tema e 
pay per view de filmes sobre epidemias e temas 
apocalípticos. “Que horror!”, muita gente vai 
dizer. Pra quem vive da comercialização desses 
conteúdos, tenho certeza que a expressão é 
“que fantástico!”

Enfim, agora que já sabemos do que o vírus é 
capaz e o que podemos fazer para tentar minimi-
zar sua disseminação e efeitos, precisamos focar 
em como recuperar a economia e retomar nossas 
vidas hoje e quando a crise passar, porque ela vai 
passar, os estragos do vírus serão grandes, mas 
não tão grandes quanto o medo que ele causou 
e todos teremos que seguir com nossas vidas. 
Mais preparados, em teoria, para as próximas.

Lavem as mãos, usem álcool gel, evitem aglome-
rações, mas prestem atenção às oportunidades. 
Elas estão por toda parte, mesmo na crise!

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Profis-
sional de Marketing com 20 anos de experiência em 

gestão de Produtos e Marcas como Sony, Nissan, Sam-
sung, Pirelli e MetLife. Co-fundador do Pto de Contato, 1º 
espaço brasileiro de Coworking e da BOOST Consulting, 

consultoria para o mercado de Games. Siga-nos no Insta, 
Face e Linkedin: @empreendedorescompulsivos

São Paulo, quinta-feira, 19 de março de 20206

Vivemos uma era em que a exigência por respostas rápidas é inquestionável. Não por acaso, pesquisas apontam que o 
WhatsApp é a terceira rede social mais usada no mundo, com mais de 1,5 bilhão de usuários – se considerarmos outros 

comunicadores instantâneos, veremos que nenhum outro tipo de aplicativo de mídia social é tão popular no planeta. 
Nesses tempos, portanto, os mensageiros on-line são um ativo de comunicação acima de qualquer disputa. 

“Com a entrada 
da LGPD em 

vigor a partir de 
agosto, é vital que 

as companhias 
busquem mitigar 

ao máximo 
os riscos, 

identificando e 
corrigindo as 

vulnerabilidades 
existentes na 

operação.

FREEPIK

Guilherme Araújo (*)   

O problema, porém, é que estes Apps não estão imunes às 
ameaças e aos riscos do ambiente digital. Na verdade, 
podemos dizer que o WhatsApp – quando mal geren-

ciado – pode ser uma grande porta para ataques maliciosos 
voltados ao roubo ou sequestro de dados pessoais e das ope-
rações. De acordo com pesquisas do mercado, os aplicativos 
de conversas têm sido um dos principais alvos de tentativas 
de golpes e fraudes, com envios de links falsos e malwares.

Por isso mesmo, é essencial que as empresas tenham atenção 
ao uso dessas soluções, buscando práticas e recursos que, de 
fato, agreguem mais segurança à rotina de utilização de smar-
tphones, computadores e redes. O objetivo deve ser sempre 
otimizar a experiência dos usuários, sem abrir mão do controle 
das atividades e da integridade das informações.

É importante que os líderes de negócios estejam atentos a 
este ponto, pois, hoje, a adoção de ferramentas de comunicação 
instantânea é uma ação muitas vezes negligenciada, vista como 
um sistema à parte da operação das empresas. Com a expansão 
das ações de BYOD (Traga seu próprio dispositivo, da tradução 
de Bring Your Own Device, em inglês) e a flexibilização dos am-
bientes de trabalho, é natural que os colaboradores usem seus 
smartphones, tablets e notebooks conectados à rede corporativa 
para acessar o WhatsApp e outros aplicativos pessoais.

Nesse cenário, vale destacar que estudos globais indicam que mais 
de dois terços dos dispositivos móveis em atividade não contam 
com soluções de segurança instaladas. Ou seja: eles podem ser 
muito mais facilmente invadidos ou clonados, gerando uma enor-
me chance de roubo de dados. Outro ponto de atenção é que as 
redes de conversa também se transformaram em grandes fontes de 
informação. De acordo com relatórios especializados, mais de 80% 
dos brasileiros utilizam a plataforma de mensagens instantâneas do 
Facebook como uma forma de receber ou compartilhar notícias.

Isso abre espaço, entre outras coisas, para o avanço de fake news 
e, além disso, para fraudes e golpes de phishing. Assim como em 
nossas caixas de e-mail, somos cada vez mais bombardeados por 
promoções e links imperdíveis também nos mensageiros instantâ-
neos. A diferença, nesse caso, é que esses links acabam chegando 
por meio de grupos e contatos conhecidos – o que implica dizer 
que é necessário que os usuários estejam sempre com a atenção 
redobrada para evitar acessos a sites falsos e maliciosos.

Ativo de comunicação

COMO As eMPresAs PODeM AuMenTAr 
A seGurAnçA nO usO DO WhATsAPP 

Evidentemente, esse não é o único risco associado ao uso do 
WhatsApp nas empresas. Existem dezenas de golpes circulando 
na Internet e no mundo real, com estratégias mais sofisticadas 
do que nunca. A questão, portanto, é: o que podemos fazer para 
mitigar essas ameaças? A primeira resposta é trabalhar a cautela 
e o conhecimento dos usuários. 

As empresas podem melhorar os índices de segurança de dados, 
por exemplo, ao capacitar e qualificar seus colaboradores sobre as 
melhores práticas de proteção na Web – inclusive nos aplicativos 
de conversa. Não acessar links desconhecidos e checar bem a 
procedência das informações e contatos novos, por exemplo, 
são duas boas iniciativas.

Além da formação de uma cultura orientada à cibersegurança, 
no entanto, é necessário também investir no uso de tecnologia 

Fr
ee

pi
k capaz de identificar brechas e prevenir os ataques, com filtros 

de conteúdo e firewalls que limitem o acesso de informações 
por meio de dispositivos não registrados ou por níveis de perfil 
dos colaboradores. Criar padrões de segurança específicos para 
a rede é vital.

Do mesmo modo, é muito válido indicar aos usuários o que 
eles podem fazer para aumentar a segurança do ambiente. 
Por exemplo: é aconselhável 
ativar as verificações por 
duplo fator nas contas, inclu-
sive para registro de novos 
dispositivos. Isso evita que 
uma conta seja clonada e que 
os dados pessoais de clientes 
e dos próprios funcionários 
sejam expostos de maneira 
indevida.

Com a entrada da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) em vigor a partir de 
agosto, é vital que as compa-
nhias busquem mitigar ao má-
ximo os riscos, identificando e 
corrigindo as vulnerabilidades 
existentes na operação. Isso 
exige, entre outras coisas, a 
análise dos procedimentos em 
relação aos pontos mais triviais 
do dia a dia, como a adoção do 
WhatsApp dentro da rotina dos 
negócios.

A transformação digital e a ascensão da Internet Móvel estão 
trazendo muitas vantagens às empresas. A comunicação instan-
tânea, sem dúvida, é uma delas. Entretanto, é fundamental criar 
condições para que essas inovações sejam usadas para agregar 
valor para as operações, sem causar prejuízos desnecessários. 
O melhor da tecnologia deve ser usado de todas as formas, mas 
sempre com a segurança em primeiro plano. Resta saber quais 
empresas estarão preparadas para extrair o máximo da mobi-
lidade e ao mesmo tempo criar um ambiente seguro e de alta 
performance.

(*) - É Diretor de Serviços da Blockbit (www.blockbit.com).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

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

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

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 14.04.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 14 de abril de 2020, às 
10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 
113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório 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.), 18 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Luis Calicchio (*)

E isso vem causando 
muita insegurança 
na maioria das pes-

soas. Escrevo com o ob-
jetivo de sanar as dúvidas 
mais frequentes dos meus 
colegas e também de todos 
aqueles que estão tentan-
do entender melhor estas 
mudanças dentro e fora dos 
consultórios. 

Afinal, esse é o melhor 
momento para entrar na 
odontologia digital? 

Antes mesmo de pensar 
no nosso setor de atuação 
gosto de chamar a atenção 
para o que está acontecendo 
no mercado de forma geral. 
Você já parou para pensar 
que todos os setores da 
economia estão passando 
por um processo de disrup-
ção gigante, que a maneira 
como nos comunicamos, 
relacionamos, compramos, 
estudamos e nos divertimos 
mudou de forma rápida e 
assustadora? 

Vivemos a era da revo-
lução das plataformas, 
empresas de tecnologia 
que reinventaram a ma-
neira como o consumidor 
gasta seu tempo. Estamos 
conectados 24 horas por 
dia, 7 dias da semana e 
resolvemos todos os nossos 
problemas por esse dispo-
sitivo que está na palma 

A odontologia digital não é moda, é mudança definitiva
Estamos acompanhando o mercado da odontologia mudar de forma rápida com a entrada de novas tecnologias na área clínica e laboratorial

das nossas mãos, o famoso 
smartphone. 

Contamos nossa história 
pessoal no Instagram ou 
Facebook diariamente, 
andamos de motorista par-
ticular a um preço super 
acessível via Uber, temos 
a possibilidade de ter as 
férias de nossos sonhos 
em nossas "próprias" casas 
pelo Airbnb, compramos 
nossas roupas e diversos 
outro produtos na Amazon 
ou Mercado Livre. 

Além disso, nos alimenta-
mos sem a necessidade de 
sair de casa com o IFood, 
fazemos compras de su-
permercado com o Rappi 
e nossos bancos agora são 
digitais. Definitivamente, 
nós mudamos. Por que 
seria diferente na odonto-
logia? A resposta é curta e 
grossa: não vai ser e já não 
está sendo. A adoção da 
tecnologia no meio odonto 
já é realidade para alguns 
dentistas e laboratórios que 
decidiram ser pioneiros. 

Estes estão colhendo 
os frutos dos benefícios 
infinitos que as novas fer-
ramentas estão trazendo 
de possibilidades para a 
solução de diversas dificul-
dades do dia a dia. Vamos 
retomar aqui como funciona 
o ciclo de adoção a uma nova 
tecnologia: 

 1) Os inovadores são 
responsáveis por de-
senvolverem as novas 
tecnologias, são as 
mentes brilhantes que 
têm a capacidade de 
interpretar uma ne-
cessidade e converter 
em produto; 

 2) Os early adopters 
apostam nas loucuras 
dos inovadores e en-
xergam uma oportuni-
dade de tirar proveito 
das novas invenções, 
trazendo para si uma 
vantagem competiti-
va, mas cientes que 
serão cobaias e não se 

importam em pagar o 
preço por isso. 

 3) Os early majority 
perceberam que al-
guns poucos estão se 
destacando de forma 
rápida e resolvem co-
piar para não perder a 
oportunidade que está 
batendo na porta. Este 
grupo ainda consegue 
surfar na onda da dife-
renciação e no ganho 
que a nova tecnologia 
traz. 

 4) Os late majority só 
criam coragem em 
adotar a tecnologia 
quando ela já está em 

declínio, uma vez que 
ou se adequam à nova 
realidade ou estarão 
fora do mercado em 
breve. 

 5) Por último vêm os 
laggards, pessoas ou 
empresas que lutaram 
contra a mudança e 
estão desaparecendo 
do mercado pois fo-
ram atropelados pela 
grande maioria. 

E você, em qual grupo se 
enquadra? O que pretende 
fazer para sair da zona de 
conforto e se diferenciar? 
Vivemos na era da evolu-
ção constante e diária, em 
que o desaprender para 
reaprender é regra de so-
brevivência. Bobeou, dan-
çou! Desculpe aqueles que 
irão atirar pedras, mas não 
estou tirando isso da minha 
cabeça, é fato! 

O telefone fixo, por exem-
plo, demorou praticamente 
100 anos para penetrar em 
90% do mercado america-
no. O automóvel 85 anos. 
A internet chegou nos 90% 
em 20 anos. Por sua vez, 
as mídias sociais já bate-
ram os 70% em 5 anos. A 
velocidade de adoção está 
cada vez mais rápida. Vol-
tando à pergunta inicial: 
esse é o melhor momento 
para entrar na odontologia 

digital? A resposta é sim. 
A tecnologia vai impactar 
diretamente na: 
 1) Redução dos custos 

operacionais de con-
sultórios e laborató-
rios; 

 2) Comunicação facilita-
da entre as partes; 

 3) Maior produtividade 
de ambas as partes 
pela padronização dos 
processos; 

 4) Maior alcance de ma-
rketing da empresa; 

 5) Melhoria da experiên-
cia do cliente. 

Se assim como eu, você 
também tem a vontade de 
mudar, vamos nessa! 

(*) - É dentista com mais de 15 anos 
de experiência. É CEO e fundador 
da UDlab, primeira plataforma que 

conecta os dentistas aos laboratórios 
de próteses. 
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