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News@TI

Webconferência gratuita para auxiliar 
no home office

@A Tananuvem anuncia que as reuniões por webconferên-
cia realizadas em sua plataforma serão gratuitas até o dia 

17 de abril, para que empresas, organizações e profissionais 
mantenham suas atividades profissionais e produtividade, sem 
custos. Por meio das ferramentas é possível realizar ligações 
via ramal, chat e também visualizar a presença dos colabora-
dores online. Saiba como ter acesso em: https://tananuvem.
com/home-office-com-presenca-garantida/.    Leia a coluna 
 completa na página 2

Negócios em Pauta

Transporte de Passageiros
A competência para suspender a operação de transporte 

rodoviário de passageiros, interestadual e internacional é 
exclusivamente da  Agência Nacional de Transportes Terres-
tres ANTT, afirmou a agência reguladora, que acrescentou: 
"Por ora, o transporte interestadual de passageiros continua 
em operação". Lembra que já determinou a suspensão do 
transporte internacional de passageiros devido à situação 
de emergência provocada pela pandemia.    Leia a co-
luna completa na página 3

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 4

O pesadelo de todo empresário é fazer com que sua empresa 
perca dinheiro devido a uma interrupção nas operações devido 
a dificuldades técnicas. Cada minuto custa caro e quanto maior 
o seu negócio, maiores os prejuízos. A chave para não haver in-
terrupções ou atrasos é por meio do investimento em geradores. 
Todo grande estabelecimento deveria ter, pelo menos, um deles. 
E é normal pensar, num primeiro momento, que isso seja um 
investimento supérfluo. Mas a realidade não é bem assim.   

Por que possuir geradores

Se você finalmente decidiu levar sua loja para o mundo digital e se 
rendeu ao comércio eletrônico, um aviso inicial: está atrasado. Por isso 
mesmo, vai precisar tomar muito mais cuidado do que seus concor-
rentes que já estão vendendo online. E o ponto nevrálgico (aquele que 
pode fazer toda a diferença no curto prazo) talvez seja prestar atenção 
especial no atendimento ao cliente. Isso porque ele representa uma 
oportunidade de ouro para interagir diretamente com seu público, 
ouvir suas necessidades e dores, resolvê-las e assim por diante.   

Turbinar o atendimento ao cliente

Em todos os produtos e negócios que são ofertados, sejam online 
ou em pontos físicos, o Marketing se faz presente. Quem nunca 
se interessou por algo depois de ter contato com uma ação bem-
-sucedida? Porém, isso vai muito além de apenas despertar interesse 
do público e o conceito de Marketing 4.0 está aí para mostrar isso. 
Segundo o norte-americano Philip Kotler, considerado ‘o pai do 
Marketing’, este último estágio está totalmente atrelado às trans-
formações digitais: trata-se de uma revolução focada em mesclar 
o marketing tradicional que já conhecemos com o digital.   

Como utilizar o marketing 4.0

freepik

Rovena Rosa/ABr
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ASSÉDIO

Uma das mais célebres 
frases de Santo Agostinho 
é “Na essência somos 
iguais; nas diferenças, 
nos respeitamos”. Uma 
interessante reflexão 
sobre o saber se 
relacionar e respeitar as 
contradições das relações 
humanas

A Inteligência Cultural (IC) 
é a capacidade de se rela-

cionar e trabalhar efetivamente 
em situações culturalmente 
diversas. No mundo globalizado 
e multicultural de hoje, é im-
portante que as organizações 
identifiquem indivíduos que 
possam atingir seus objetivos 
com sucesso e de forma res-
peitosa, independentemente 
do contexto cultural. 

Além da consciência cultural 
e da sensibilidade, a Inteligência 
Cultural atua para maximizar 
o desempenho de indivíduos e 
equipes em contato com dife-
rentes culturas, mesmo dentro 
da mesma região geográfica, 
quando a diversidade estiver 
em jogo. Pesquisa publicada 
no Journal of International 
Education in Business mostra 
que organizações em que há 
diversidade e onde a Inteligên-
cia Cultural é praticada em suas 
equipes superam em muito o 
desempenho de companhias 
com equipes homogêneas. 

A Inteligência Cultural de 
um indivíduo pode prever seu 
desempenho ao trabalhar em 
situações culturalmente diver-
sas. Ela é o fator decisivo entre 
fazer com que diferenças cul-
turais promovam ou impeçam 

Inteligência Cultural: os impactos 
no dia a dia das organizações
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a inovação e o crescimento. 
E a diversidade não precisa 
ser, necessariamente, relativa 
a outros países: equipes que 
contam com pessoas de di-
ferentes gerações, gêneros e 
origens socioeconômicas terão 
uma multiplicidade de valores, 
preferências e estilos de co-
municação. Sem Inteligência 
Cultural, essa diversidade pode 
gerar conflitos. 

Mas as ferramentas de IC 
ajudam a combinar e com-
plementar essas diferenças; 
somente a partir desse en-
tendimento entre membros 
de um time é que os talentos 
podem se revelar e a inovação 
ocorrer. A IC pode também 
prever resultados quando se 
atua entre fronteiras culturais, 
aumentando a probabilidade 
de uma empresa cumprir com 
sucesso sua missão no mundo 
globalizado e multicultural em 
que vivemos. Para ilustrar, cito 
alguns exemplos do que a IC 
pode ajudar a compreender 
em um ambiente corporativo. 

Um profissional cuja prefe-
rência é fazer planos de longo 
prazo, calculando os resultados 
de um projeto extenso, pode ser 
surpreendido por um cliente 

A IC tem grande valor, ainda, 
ao ampliar o entendimento de 
novos mercados: empresas que 
desejam iniciar operações ou 
vender produtos em uma região 
ou pais pela primeira vez, ou 
para um segmento até então 
inexplorado, devem compreen-
der quais são os valores cultu-
rais, normas e costumes sociais, 
o que e desejável ou inaceitável 
dentro daquele grupo, a fim de 
oferecer o produto certo, com a 
estratégia de marketing certa. 
Há inúmeros casos de grandes 
empresas, consagradas em sua 
área de atuação original que, 
ao adentrar um novo mercado, 
fracassaram por não entender 
o novo público-alvo. 

Nesse processo, vultosos in-
vestimentos e empregos foram 
perdidos, sem falar do impacto 
no valor das marcas e perdas 
aos investidores.

Felizmente, a Inteligência 
Cultural pode ser medida 
e melhorada: avaliações do 
nível de IC estão disponíveis, 
identificando deficiências e 
pontos fortes de indivíduos e 
equipes quanto aos seus quatro 
elementos: motivação de IC, co-
nhecimento, estratégia e ação. 

Os valores culturais mais 
característicos dos dez grandes 
grupos culturais do mundo po-
dem, também, ser identificados, 
ajudando assim a entender como 
um indivíduo enxerga a socieda-
de, os negócios e as relações, e 
como se relacionar com quem 
tem outra visão de tudo isso.

(Fonte: viviane vicente é Consultora 
de Competência Cultural e Fundadora 

da Rispetto Consulting - empresa 
de consultoria projetada para ajudar 
indivíduos e organizações a navegar 

no mundo globalizado e aprimorar 
seu potencial de liderança).

que deseja saber que resultados 
podem ser obtidos imediata-
mente, e terá que se adaptar a 
isso. A dificuldade dessa tarefa 
pode variar, tratando-se de 
alguém vindo de um ambiente 
estável, com condições previ-
síveis, ou de uma organização, 
sociedade ou economia sujeitas 
a mais intempéries. Um gestor 
de equipe com estilo de comuni-
cação indireta pode não passar 
a mensagem desejada durante 
uma reunião de feedback, ao 
lidar com um, se o funcionário 
estiver habituado a receber 
mensagens incisivas (se nega-
tivo) ou claramente elogiosas 
(se positivo). 

O aumento da diversidade 
nas organizações e a necessi-
dade de promover a inclusão 
e a eficiência entre as equipes 
tornam a IC indispensável para 
organizações das mais diversas 
matizes em todo o mundo. Seja 
a empresa de pequeno, médio 
ou grande porte, é necessário 
capacitar líderes, funcionários 
e outras partes interessadas em 
avançar simultaneamente os 
valores e as necessidades das 
equipes e clientes e, ao mesmo 
tempo, adaptar-se às culturas 
impactadas pelo trabalho. 

ENFRENTANDO 
O bULLyINg NO 
AMbIENTE DE 
TRAbALhO

    Leia na página 6

Recessão global
O secretário-geral da ONU, Anto-

nio Guterres, alertou que uma reces-
são global é "praticamente certa" em 
razão da pandemia do Coronavírus. 
Disse que a atual crise global de 
saúde é "diferente de qualquer outra 
num período de 75 anos na história 
das Nações Unidas". Guterres se 
referiu ao informe da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
que estima que "os trabalhadores em 
todo o mundo poderão perder até 
mesmo US$ 3,4 trilhões de receita 
até o fim deste ano".

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/enfrentando-o-bullying-no-ambiente-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-a-23-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-a-23-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-grandes-estabelecimentos-devem-possuir-geradores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-taticas-para-turbinar-o-atendimento-ao-cliente-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-utilizar-o-marketing-4-0-a-favor-do-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/ralph-peter/
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OpiniãO
Ninguém está a 

salvo: Coronavírus 
e cibersegurança

O Coronavírus colocou 
o mundo inteiro 
em estado de alerta 
máximo. Motivos, de 
fato, não faltam: a 
contaminação que se 
espalha pela China e 
que atinge diversos 
países de todo o 
planeta tem mostrado 
que o vírus é mais 
veloz e letal do que 
poderíamos imaginar

O que pouca gente 
sabe, porém, é que 
o Coronavírus tem 

representado cada vez 
mais uma ameaça digital. 
Os cibercriminosos estão 
se aproveitando do estado 
de alerta da população 
mundial, principalmente 
nos países que têm maior 
risco de contaminação, 
para enviarem mensagens 
com conteúdos falsos 
que disseminam diversos 
agentes maliciosos espe-
cialmente criados para 
roubar dados bancários e 
ter acesso irrestrito aos 
arquivos (corporativos e 
pessoais).

Por meio de e-mails com 
links falsos ou de arquivos 
anexos perigosos que, 
aparentemente, trazem 
apenas as instruções de 
proteção e identificação 
do novo vírus, os crimi-
nosos estão atacando ele-
tronicamente a população. 
Ao clicar no conteúdo de 
uma mensagem, os usu-
ários têm seus computa-
dores invadidos e seus 
dispositivos infectados 
com malwares, como o 
Trojan Emotet (eficaz 
em ataques a governos e 
instituições financeiras); 
Cavalo de Troia (capaz de 
espionar e roubar dados 
confidenciais, além de 
obter acesso ao sistema 
do dispositivo); e os Ran-
somwares (cuja função é 
restringir o acesso ao sis-
tema e cobrar seu resgate 
em criptomoedas).

Vale destacar, porém, 
que não estamos diante 
de nenhuma grande novi-
dade, pois hackers sempre 
enviam e-mails e conteú-
dos falsos para ‘fisgar’ os 
dados das pessoas. Porém, 
o que causa surpresa é a 
quantidade de ataques e 
a sofisticação das arma-
dilhas.

Por isso, é importante 
ter em mente que estamos 
em uma era hiperconecta-
da, na qual grande parte 
da população se informa 
e comunica pela Internet. 

Em outras palavras, 
estamos sujeitos a ser 
alvo desses ataques a 
cada clique que damos. A 
questão estratégica é: o 
que podemos fazer para 
mitigar essas ameaças? 
A primeira resposta é 
trabalhar a cautela. As 
empresas podem começar 
suas ações, limitando o 
acesso a links estranhos 
e orientando seus fun-
cionários a não abrirem 
anexos de desconhecidos. 

É importante repensar de 
forma contínua os índices 
e as medidas de segurança 
a partir de planos espe-
cíficos para capacitar e 
qualificar todos os colabo-
radores, como um mantra 
a ser seguido por todos. 

É preciso compartilhar 
melhores prát icas de 
proteção na Web – in-
clusive em aplicativos de 
mensagens instantâneas. 
Os líderes devem acom-
panhar essa jornada de 
perto, buscando caminhos 
para orientar as equipes 
e alertar continuamente 
sobre a importância de 
parar e pensar antes de 
abrir links estranhos ou ar-
quivos anexos suspeitos. 

Além da formação de 
uma cultura orientada à 
cibersegurança, é preciso 
investir no uso de tecnolo-
gias capazes de identificar 
vulnerabilidades e preve-
nir os ataques, com filtros 
de conteúdo e firewalls 
que limitem o acesso de 
informações e mantenham 
todos os dispositivos pro-
tegidos, usando antivírus 
e também, por programas 
certificados de proteção e 
detecção de ataques.

Outra forma de se pro-
teger é ter soluções espe-
cíficas para cada equipa-
mento. Utilizar ferramen-
tas adequadas e sempre 
atualizadas ajuda a evitar 
o roubo de dados, espiona-
gem, exposições indevidas 
ou a danificação de bases 
de dados estratégicas para 
o negócio. Contar com so-
luções de última geração - 
que permitam uma análise 
inteligente, proativa e em 
tempo real – é importante 
para impedir que vírus 
atualizados entrem na 
rede corporativa, causan-
do danos irreparáveis. 

Essa proteção deve estar 
presente em PC, servido-
res e em smartphones, 
pois esses aparelhos es-
tão entre os mais usados 
pelos brasileiros. Além 
da mudança de hábito do 
usuário, que deve descon-
fiar sempre do remetente 
desconhecido e não abrir 
qualquer arquivo recebi-
do, a tecnologia de prote-
ção já está disponível no 
Brasil e pode ser encarada 
como um fator impres-
cindível para aumentar 
a segurança digital das 
empresas. 

O Coronavírus tem nos 
mostrado que combater 
epidemias exige trabalho 
conjunto, coordenação 
e muito controle. Hoje, 
todos nós queremos ter 
informação rápida e glo-
bal, mas vale a pergunta: 
sua organização está re-
almente preparada para 
trabalhar com segurança? 
A resposta começa pela 
tecnologia que utiliza e 
pelas políticas de ciber-
segurança. Manualmente 
é impossível proteger os 
ataques. 

(*) - É CEO da Blockbit 
(www.blockbit.com/pt/).

Anderson França (*)   

Especialista dá dicas de como 
vender sem sair de casa

O Coronavírus não trouxe consigo 
somente sérios problemas de 
saúde pública em escala global, 

mas paralisou o comércio e forçou 
diversas empresas a reduzir ou encer-
rar as atividades, trazendo assim um 
panorama de redução das vendas, crise 
financeira e diversas outras consequên-
cias para trabalhadores e empresários.

No entanto, o especialista em redes 
sociais e influenciador digital Tulio 
Borgias acredita que a internet e a 
tecnologia podem ser a solução para 
momentos de crise e uma excelente 
arma para se manter economicamen-
te ativo e vendendo seus produtos e 
serviços: “a pandemia causou grandes 
transtornos e muitos profissionais 
autônomos e empresários estão pre-
vendo dias muito difíceis devido às 
restrições de circulação de pessoas e 
a quarentena. Contudo, a internet e as 
mídias sociais podem ser a solução para 
se reinventar e manter o seu negócio 
girando, vendendo até mais do que 
antes, transformando a crise em uma 
oportunidade.”

Confira as dicas de Tulio Borgias para 
vender sem sair de casa e não se deixar 
abater pela crise causada pelo surto de 
Coronavírus.

Faça uso das mídias sociais
Neste momento em que todos estão 

reclusos em casa, é preciso usar ferra-
mentas digitais para chegar até o seu 
público. Uma solução rápida e de baixo 
custo é investir na criação de perfis 
do seu negócio nas principais mídias 

sociais (Instagram e Facebook) e usá-
-los de forma inteligente para divulgar 
a sua marca e os produtos e serviços 
que você oferece.

Crie um produto di-
gital

Tem muita gente por aí 
ganhando dinheiro com 
a internet e não faltam 
maneiras para isso. Uma 
delas é criar um produto 
digital para venda. Sabe 
aquele tema sobre o 
qual você é um grande 
especialista? Que tal 
compartilhar seu conhe-
cimento sobre ele com 
outras pessoas por meio 
de vídeo aulas, livros 
ou cursos? É possível 
vender esses materiais usando uma 
rede de sites afiliados para divulgação, 
processo intermediado por ferramentas 
como a Hotmart.

Plataformas de vendas online
Se a sua empresa ainda não conta 

com ferramentas de venda online, esse 
é o momento de tomar essa atitude. 
Avalie qual das diferentes plataformas 
disponíveis no mercado mais se adequa 
às suas necessidades.

Utilize o WhatsApp Business para 
manter as vendas

O Whatsapp é uma excelente ferra-
menta para se aproximar dos clientes. 

No entanto, antes de 
começar a disparar men-
sagens vendendo seus 
produtos ou serviços, 
aproxime-se do cliente, 
envolva-o e explique o 
diferencial do seu con-
tato. Lembre-se de que, 
para ele, o WhatsApp é 
um recurso pessoal que 
ele utiliza para interagir 
com pessoas próximas. 
Qualquer mensagem que 
ultrapasse essa linha pode 
soar como invasiva, inco-
modar e fazer com que 
ele bloqueie o contato da 

sua empresa.

Aproveite os recursos das listas 
de transmissão

As listas de transmissão são como 
grupos de WhatsApp, com a diferença 
de que os clientes recebem as mensa-
gens de forma individual. O conteúdo 
é enviado para todos os contatos sele-
cionados de uma única vez. É possível 
criar listas de transmissão com até 256 
contatos.

Aprenda como driblar a crise e se reinventar na era digital mantendo as vendas com as dicas de Tulio Borgias

News@TI 

Disal concorre ao Prêmio Ebit 2020

@Está aberta ao público a votação para o Prêmio Ebit 2020, 
premiação que elege as lojas online que mais se destacaram no 

mercado durante 2019. Os prêmios têm o objetivo de reconhecer as 
melhores experiências dos usuários. A Disal concorre na categoria 
“Livros”, pois disponibiliza uma série de soluções digitais, como 
omnichanell, aplicativo e a assistente virtual Clara para facilitar o 
contato, a compra e o recebimento de materiais. Vote e acompanhe: 
https://www.ebit.com.br/premio-ebit.

NetMovies oferece filmes gratuitos

@O canal da Netmovies, no YouTube, oferece de graça filmes com-
pletos dublados e com alta qualidade. A cada semana o canal 

inclui dois novos filmes, um às terças-feiras e outro às sextas, sempre 
às 15h, que ficam disponíveis gratuitamente. Criado em julho de 2019, 
o canal já alcançou 130 mil inscritos e acumula 126 vídeos com mais 
de 24 milhões de visualizações totais. Com o objetivo de contar com a 
participação do público, o filme de sexta-feira é escolhido pelos inscritos 
do canal através de uma enquete realizada no próprio Youtube. O filme 
mais recente disponibilizado é "Crônicas da Tribo Fantasma" (https://
www.youtube.com/channel/UCK5RRQ3TdwAbbCWrtnXsN3Q).

Semana Neurobusiness com cursos liberados

@A Infinity Neurobusiness, juntamente com alguns de seus pro-
fessores, Tiago Cavalcanti Tabajara, Maurício Refatti, Sandro 

Eduardo e Luciano Pereira, tiveram a ideia de criar A SEMANA 
DO NEUROBUSINESS que vai acontecer do dia 24 até 27/03. Uma 
semana para que nossos alunos e amigos, estudem neurociência 
aplicada à negócios de forma inteiramente GRATUITA. São mais 
de 6h de aulas ao vivo, com o que existe de mais inovador e eficaz 
para entender como as pessoas decidem e o que motivam seus 
comportamentos. Para se inscrever acesse o link: http://bit.ly/
SEMANA-NEURO.

Para o mercado de pequenas e médias 
empresas

@A Sky.One lança dois novos produtos voltados para o mercado de 
pequenas e médias empresas. As duas plataformas (Sky.Simple e 

Integra.Sky), integradas, irão possibilitar que o fornecedor de soluções 
ERP fidelize seus próprios clientes, oferecendo soluções externas e 
serviços financeiros de forma rápida e simplificada, na nuvem (https://
skyone.solutions/pb/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_
campaign=PR_SkyOne_Produtos_Home).

ricardosouza@netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“A internet e 
as mídias sociais 
podem ser a solução 
para se reinventar 
e manter o seu 
negócio girando, 
vendendo até mais 
do que antes, 
transformando 
a crise em uma 
oportunidade.

Fotos de: Reprodução / MF Press Global

Com o movimento de desaceleração da 
economia, em virtude do Coronavírus, as 
médias e pequenas empresas começam a 
enfrentar dificuldades nos negócios, sem 
prazo de quando a recuperação acontece-
rá. O sócio da X8 Investimentos, gestora 
que investe em médias empresas, Carlos 
Miranda, explica que o momento pode ser 
propício para identificar novos modelos e 
oportunidades. A X8 foca seus investimen-
tos em empresas que apresentem rápido 
crescimento, gestores excepcionais e que 
gerem alto impacto na sociedade.

“O índice de mortalidade no mundo das 
PMEs é alto e o impacto de uma empresa 
dessa quebrar é grande na sociedade”, alerta 
Miranda. De olho no segmento, a X8 está 
oferecendo mentoria gratuita para empre-
endedores com dúvidas de como se adaptar 
à nova realidade trazida pelo COVID-19. O 
público-alvo são as empresas com fatura-
mento mensal de R$ 50 até 150 milhões.

Na mentoria, o time de especialistas da 
X8 e parceiros vão tratar de temas como 
continuidade de negócios, oportunidades 
diante da crise, gestão financeira e avalia-
ção de eventuais necessidades de aporte 
de capital. As reuniões serão individuais e 
por meio de plataforma totalmente online.

“Estamos disponibilizando de maneira 
gratuita horas de mentoria do nosso time para 
empresas que não tenham com quem discutir 
seus planos de maneira estruturada para 
atravessar esse período”, explica Miranda. 
Os interessados passarão por uma seleção 
e podem se inscrever pelo e-mail mentoria@
x8invest.ventures nos próximos dias.

O sócio da X8 Investimentos cita 10 dicas 
que podem ajudar as PMEs:
1. Foco nos colaboradores: tome precações 

para garantir a segurança de todos e fique 
próximo da equipe.

2.  Foco nos clientes: entenda as necessidades 
e crie soluções para os seus clientes.

3 Foco no caixa: preserve o máximo possível 
para navegar durante um período longo sem 
recursos externos.

4 Revise o plano de negócios. Considere alter-
nativas de receitas e como atingir processos 
mais eficientes.

5 Mantenha a comunicação frequente com o 
seu mercado e com o time.

6 Não paralise. Faça um bom plano de ação 
para o contexto tradicional e verifique formas 
de adaptação.

7 Analise oportunidades de mercado e como 
explorá-las sem perder o foco no negócio 
principal.

8 Compartilhe ideias: converse com outros em-
preendedores, mentores e com especialistas.

9 Dedique tempo para pesquisar ferramen-
tas tecnológicas que facilitam a conexão à 
distância e estão sendo disponibilizadas por 
grandes corporações.

10 Aprenda com a crise. Registre tudo o que 
você fez e qual foram os resultados, isso será 
um bom plano para dificuldades no futuro.

Dicas para PMEs superarem dificuldades nos negócios



Dia mundial da água: 
momento de reflexão

Neste domingo (22 de 
março) comemora-se o dia 
Mundial da Água, data 
criada pela ONU em 1992, 
que escolhe a cada ano um 
tema relacionado para 
servir como reflexão para 
as populações do mundo 
todo e promover debates

O deste ano é “a natureza 
e as mudanças climáti-
cas”. Sem dúvida, um 

assunto importante, mas especi-
ficamente no Brasil deveríamos 
nos preocupar muito mais com 
as perdas de água, até porque 
elas poderiam ser evitadas, ou 
drasticamente reduzidas, se as 
empresas públicas e privadas 
de saneamento básico adotas-
sem tecnologias já existentes 
e disponíveis para melhorar o 
monitoramento e a gestão dessas 
perdas e, com isso, tomar ações 
efetivas para reduzi-las de forma 
substancial.

É importante que a população 
saiba que no Brasil são extraídos 
mais de 16 bilhões de m³ de água 
por ano dos mananciais hídricos 
que são transformados em água 
potável, mas apenas metade 
desse total é bem utilizado. 
A outra metade, chamada de 
“perdas de água", representa 
um enorme desperdício, cujas 
consequências danosas são 
sentidas por toda a sociedade, 
além dos prejuízos causados ao 
meio ambiente. 

Não podemos ficar indiferen-
tes diante desta situação e só nos 
darmos conta disso quando falta 
água nas nossas torneiras. Como 
cidadãos, somos orientados a 
fazer o mínimo para preservar 
a água com mensagens do tipo: 
"feche a torneira para escovar 
os dentes", sendo que os 99% 
restantes das ações corretivas 
deveriam ser de responsabilida-
de das empresas de saneamento 
que por um motivo ou outro 
continuam a desperdiçar 50% da 
água potável processada. 

Não é com ações isoladas e 
mínimas que iremos preservar a 
água para a nossa sobrevivência 
e a das futuras gerações. A cons-
cientização da população sobre 
esse assunto é fundamental 
porque com maior conhecimento 
sobre o que ocorre na sua cidade, 
os cidadãos terão argumentos 
fortes para cobrar dos gestores 
públicos e privados as ações efe-
tivas de combate à má utilização 
da água. 

A boa notícia é que já existe um 
aplicativo gratuito para sistemas 
Android e iOS (o App SmartA-
cqua) que permite a qualquer 
pessoa de qualquer localidade do 
Brasil verificar qual é o volume 

de água retirado dos mananciais 
hídricos de sua cidade, quanto 
desse total é realmente bem 
utilizado, quanto se perde e quais 
os benefícios que poderiam ser 
alcançados se fossem tomadas 
ações corretivas pelos gestores 
públicos e privados da área de 
saneamento. 

Vale destacar que se apenas a 
água que se perde por vazamen-
tos fosse recuperada, haveria 
quantidade suficiente para abas-
tecer 37,5 milhões de brasileiros 
consumindo 150 litros de água 
por dia. E concomitantemente, 
se a água que os consumidores 
utilizam fosse corretamente 
medida e faturada, em termos 
de valores seriam acrescidos R$ 
12 bilhões ao ano de receita às 
empresas de saneamento básico, 
que poderiam ser investidos na 
qualidade e universalização dos 
serviços de água e esgoto.

Haveria outros ganhos recor-
rentes como na saúde pública, 
com a diminuição de doenças 
relacionadas à água e esgoto; 
equilíbrio econômico das em-
presas de saneamento básico; 
recuperação da receita sobre a 
água consumida; otimização de 
investimentos na produção de 
água e tratamento de esgoto; 
potencialização das empresas de 
saneamento básico para realizar 
investimentos na universalização 
dos serviços de água e esgoto, 
o  que resultaria na melhoria na 
qualidade dos serviços presta-
dos, na cobrança justa pela água 
consumida e na prática de tarifas 
adequadas.

A modernização da gestão 
de distribuição da água, com a 
adoção de uma solução eficaz, 
sistemática e definitiva possibilita 
também a melhoria da gestão 
ambiental no que se refere à pre-
servação dos mananciais hídricos 
e do meio ambiente. 

Mas a população também deve 
fazer a sua parte por meio de 
ações corriqueiras e preventivas 
tais como: não ocupar áreas 
de preservação ambiental e de 
mananciais, não poluir os cór-
regos e rios, descartar o lixo de 
forma correta e ainda obter mais 
informações sobre a produção e 
distribuição de água potável para, 
assim, ter voz ativa e exigir dos 
gestores ações efetivas de com-
bate às perdas e ao desperdício 
desse bem tão essencial para 
a vida.

(*) - Graduado em Administração de 
Empresas pela PUC-SP, em Engenharia 

de Sistemas pela FAAP e em 
Eletromecânica pelo CTIEO, é CEO da 

GestÁgua Consultoria e Serviços e CTO 
na empresa SmartAcqua Solutions.

(**) -  Graduado em Engenharia Mecânica 
(Mackenzie), com pós-graduação 
em Marketing Industrial (ESPM), é 

sócio-fundador e CEO da SmartAcqua 
Solutions e CEO da i-IoT Solutions.

Enéas Ripoli (*) e Hélio Samora (**)

www.netjen.com.br
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D - Odontologia e Implantodontia 
Uma série de cursos online destinados aos profissionais da Odontologia 
e Implantodontia que buscam aperfeiçoar sua atuação e carreira. Essa 
é a proposta da Implantat, plataforma de EAD (ensino a distância). 
“Queremos levar conhecimento e auxiliar no desenvolvimento dos 
dentistas do mundo todo, sem barreiras”, diz Thaísa Passos, gerente 
global de marketing da S.I.N. Implant System. Com temas que vão do 
empreendedorismo a conceitos gerais do dia a dia, os cursos têm entre 
30 a 45 minutos de duração e estão disponíveis em português. Para 
ter acesso, basta acessar o site (www.implantat.com.br) e preencher o 
formulário de inscrição. 

E - Solução para comunicação empresarial
Discutir sobre a importância, necessidade e benefícios do teletrabalho 
será o foco do webinar “Comunicação e atendimento empresarial em 
tempos de trabalho remoto”. Promovido pela W5 Solutions – empresa 
brasileira reconhecida pelo desenvolvimento de soluções de BI –  a 
apresentação será realizada no dia 2 de abril às 14 horas. A progra-
mação terá a duração de 1 hora e mostrará como o atendimento 
robotizado e humanizado pode ser uma solução para minimizar o 
contato pessoal. As inscrições podem ser feitas no link https://e.
anna.center/?B2M2kk

F - Entregas ao Comércio 
Aplicativo de motos Picap lança em São Paulo serviço de entregas voltado 
ao pequeno comércio. A ideia é atender a todo tipo de encomenda, desde 
que não ultrapasse o valor de R$ 500. Além de motos, a startup também 
receberá cadastramento de bicicletas. A empresa manterá o modelo 
adotado em relação ao transporte de passageiros, e não cobrará qualquer 
comissão, neste primeiro momento, dos motociclistas cadastrados. Ou 
seja, o motorista ficará com 100% do valor da corrida. O motociclista 
deverá tirar uma foto da mercadoria quando tiver acesso à encomenda 
e outra no momento da entrega. O objetivo é garantir a segurança do 
serviço (www.picap.app). 

A - Testes Rápidos
A Medlevensohn, empresa brasileira distribuidora de produtos médicos 
e hospitalares, recebeu aprovação da Anvisa para trazer ao país os tes-
tes rápidos de detecção do novo Coronavírus. A empresa deve trazer 1 
milhão de unidades ao Brasil. O MedTeste Coronavírus, feito a partir de 
análise sanguínea, apresenta o resultado em 10 minutos. O exame, com 
tecnologia certificada pela União Europeia, é fabricado pela farmacêutica 
chinesa Biotest e já está sendo utilizado em 12 países, dentre os quais 
Alemanha, França, Itália, Polônia e Reino Unido. O exame apresenta 
confiabilidade de 99,3%, ou seja, de cada 100 casos testados, 99,3 terão 
um resultado correto. 

B - Agências Bancárias 
A Febraban e seus bancos associados asseguram que as agências 
bancárias permanecem abertas, com atendimento aos seus clientes, 
priorizando os públicos mais vulneráveis, como o de aposentados 
e pensionistas. O atendimento bancário, portanto, está garantido 
a todos. Cumprindo orientação do Banco Central para enfrentar 
as dificuldades trazidas pela pandemia do Coronavírus, os bancos 
deverão, pontualmente e por períodos limitados de tempo, alterar 
horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecio-
nadas. Os clientes serão informados adequadamente pelos canais de 
comunicação de cada banco. 

C - Mantendo as Aulas 
As aulas das escolas municipais, estaduais e até mesmo da rede parti-
cular foram suspensas, fazendo com que os pais fiquem preocupados 
com o atraso que isso pode ocasionar ao aprendizado dos alunos. 
Pensando nisso, duas startups resolveram dar a sua contribuição 
e abriram suas plataformas para que professores e alunos possam 
continuar as atividades de aprendizado, mesmo em casa. São: (www.
dataeduc.com.br) e (www.educacross.com.br). Escolas interessadas 
podem entrar em contato e solicitar o cadastro, que será gratuito 
enquanto durarem as medidas de contingência impostas para impedir 
a disseminação do coronavírus.

G - Protestos Suspensos 
Pessoas físicas e empresas terão prazo estendido de 90 dias antes do 
protesto de dívidas ativas pela Procuradoria Geral do Estado. A medida 
entra em vigor no próximo dia 1º de abril. O anúncio tem objetivo de 
combater o impacto econômico do coronavírus. Mensalmente, o go-
verno de São Paulo envia cerca de 100 mil débitos para protesto. "Isto 
melhora, e por sensibilidade, permite que as pessoas possam destinar 
recursos e renda para esse momento difícil de transposição da crise do 
Coronavírus”, disse o governador João Doria. 

H - Enfrentando a Crise
O Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Admi-
nistração de Empresas da FGV realiza, na próxima semana, o programa 
"Gabinete anticrise". O objetivo é contribuir com micros e pequenos 
empresários para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. As aulas 
gratuitas serão ao vivo, às 20h, a partir de segunda-feira (23) e até sexta 
(27), com professores da FGV e convidados. Os interessados em participar 
precisam fazer a inscrição na página: (http://instagram.com/rededeempres
ariosfgv?igshid=hd68y6pcmom5). Entre os temas: "Liderança em cenários 
de crise", "Estratégias financeiras de sobrevivência" e "Compreendendo as 
medidas legais do governo para aplicação na sua realidade", entre outros. 

I - Volta pra Casa
O Grupo Air France-KLM está fazendo todo o possível para garantir que 
cidadãos franceses, holandeses, europeus e de diversas nacionalidades 
atualmente no exterior possam voltar para casa. As equipes das com-
panhias estão totalmente mobilizadas para esse propósito. Trabalham 
em estreita colaboração com os Ministérios de Relações Exteriores e 
as embaixadas para identificar as necessidades de repatriamento de 
franceses, holandeses, europeus e de diversas outras nacionalidades 
e para implementar soluções de transporte adicionais em tarifas espe-
cíficas o mais rápido possível. O Brasil está incluído na lista de países 
que receberão tais voos, para todas as suas bases -- Fortaleza, Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

J - Estágio para Talentos
A OYO Hotels & Homes, maior rede de hotéis no Brasil, inicia o processo 
de recrutamento de talentos para o Programa de Estágio Mentes Cria-
tivas, com objetivo de encontrar pessoas curiosas,  empreendedoras, 
com senso crítico e sem medo de se aventurar. A empresa opera, atual-
mente, mais de 500 hotéis no país com equipes em diversas cidades, e 
as vagas disponíveis são para São Paulo. O candidato deve acessar o site 
do Programa  #MentesCriativasOYO e se inscrever até o dia 3 de abril.  
Ao todo, o processo contempla cinco fases, que vão desde o teste de fit 
cultural até a entrevista com o gestor da área. Saiba mais em: (https://
sites.google.com/oyorooms.com/programadeestagio).

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria 
Nacional de Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordiná-
ria, no dia 24 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, 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 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Mapeamento do Se-
brae mostra que, 
além destes, outros 

10 segmentos estão entre 
os mais afetados e totalizam 
mais de 12,3 milhões de 
negócios, que respondem 
por mais de 21,5 milhões de 
empregos. O total de pessoas 
empregadas nas pequenas 
empresas é de 46,6 milhões, 
segundo dados da Rais de 
2018. 

Setores de serviços educa-
cionais, logística, transporte 
e tecnologia também estão 
com o alerta ligado e preo-
cupam por movimentarem, 
juntos, uma massa salarial 
anual superior a R$ 238 bi-
lhões. Além de colocar todo o 
seu corpo técnico dedicado a 
oferecer soluções aos donos 
de pequenos negócios sobre 
como lidar melhor com a 
crise, o Sebrae construiu um 
conjunto de propostas que 
foi entregue ao Ministério da 
Economia sugerindo ações 
em quatro frentes:
 1) Redução de custos: 

políticas públicas para 

O total de pessoas empregadas nas pequenas empresas
é de 46,6 milhões, segundo dados da Rais de 2018.
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O Senado brasileiro aprovou na sexta-feira (20) o 
decreto de calamidade pública por conta do avanço 
do novo Coronavírus (Sars-CoV-2) no país. A votação 
foi feita através de uma sessão virtual pela primeira 
vez na história. O pleito foi conduzido pelo vice-
-presidente da Casa, o senador Antônio Anastasia 
(PSDB-MG), já que o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (PSD-MG), está afastado por ter con-
traído a Covid-19.

Com a aprovação, o governo federal está liberado 
da obrigação de cumprir a meta fiscal para 2020 - que 
previa um déficit de até R$ 124,1 bilhões - e de fazer o 
contingenciamento de gastos até o dia 31 de dezembro. 
Também pode suspender os prazos para ajustes com 
despesas de pessoal. No entanto, ainda precisará cumprir 
o teto fiscal e a chamada "regra de ouro" (que proíbe 
fazer dívidas para pagar despesas correntes). 

Com a medida, o governo federal poderá reforçar o 
orçamento para áreas mais importantes neste momento 
de pandemia, como nas áreas de saúde e de economia. 
O decreto de calamidade pública é aplicado quando os 

A economia da China está começando a mos-
trar alguns sinais de normalização após o grande 
impacto causado pelo Coronavírus, mas os riscos 
permanecem, afirmaram autoridades do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) em um blog sobre 
o impacto econômico da pandemia.

A maioria das grandes empresas chinesas reabriu 
e muitos funcionários locais voltaram ao trabalho, 

mas as infecções podem aumentar novamente à 
medida que as viagens nacionais e internacionais 
forem retomadas, disseram as autoridades do FMI.

Surtos em outros países e variações no mercado 
financeiro podem fazer com que consumidores 
e empresas sejam cautelosos com os produtos 
chineses, no momento que a economia está 
voltando ao trabalho, disseram  (ABr/Reuters).

Sebrae identifica setores mais 
afetados pela crise do Coronavírus
Construção civil, alimentação fora do lar, moda e varejo tradicional são alguns dos setores mais 
impactados pela pandemia do Covid 19 no Brasil

com direito ao seguro 
desemprego por perí-
odo limitado;

 4) Orientação: apoio am-
pliado, especializado 
e gratuito aos empre-
sários de micro e pe-
quenas empresas, com 
foco na adequação da 
operação dos negócios, 
permitindo a redução 
dos custos, manuten-
ção dos empregos e 
sobrevivência das MPE 
neste período.

“Precisamos agora cuidar 
da sobrevivência da micro 
e pequena empresa. É ela 
que segura o emprego e que 
tem maior capacidade de 
se adaptar e se reinventar 
para enfrentar esta crise. 
Por isso, o Sebrae está reto-
mando a campanha ‘Compre 
do Pequeno Negócio’, pois 
a preservação deles está 
diretamente ligada à ma-
nutenção dos empregos no 
país”, orienta o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles (AI/
Sebrae).

redução de alugueis, 
folhas de pagamento, 
encargos trabalhistas, 
empréstimos bancá-
rios, entre outros;

 2) Viabilização de flu-
xo de caixa: linhas 
especiais para alonga-
mento de prazo com 
fornecedores e em-
préstimos bancários, 
disponibilização de 
sistemas de garantias, 

prorrogação do prazo 
para recolhimento de 
tributos, unificação da 
data do FGTS;

 3) Manutenção de em-
pregos: ampliação e 
simplificação do uso de 
banco de horas, férias 
coletivas, redução e/ou 
escalonamento de jor-
nada de trabalho, home 
office e suspensão do 
contrato de trabalho 

Senado aprova decreto de calamidade pública por Coronavírus

Medida do governo é mais uma forma de combater a 
disseminação do coronavírus.
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danos à saúde e aos serviços públicos são evidentes e 
estão instalados no país, afetando diretamente a capa-
cidade de ação do poder público (ANSA).

Economia da China está se normalizando
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Inovar ou não inovar, 
eis a questão! 

Apesar de toda a 
tecnologia, processos 
eficazes de gestão, 
conhecimento 
acadêmico e prático 
e benchmarking, 
promover a inovação 
nas operações, 
atividades-meio e 
fim no âmbito das 
empresas é uma tarefa 
bastante complexa

Um dos principais 
obstáculos é a cul-
tura corporativa das 

organizações, muitas vezes 
ainda presas a conceitos 
arraigados durante muito 
tempo, que sempre deram 
certo mas, paulatinamente, 
perdem consistência ante as 
mudanças dos mercados, 
dos consumidores e do 
mundo. Uma das barreiras 
é a dificuldade que muitas 
empresas, em especial as 
de maior porte, apresentam 
para promover e colocar em 
prática as boas propostas de 
seus colaboradores. 

Saber garimpar e dar 
ouvido às sugestões de 
todos, independentemente 
do cargo ou posição, é um 
bom caminho. Nada é tão 
desestimulante para um 
profissional e limitador da 
capacidade de inovação de 
uma empresa quanto matar 
ideias em seu nascedouro. 
É verdade que numero-
sas organizações mantêm 
programas de inovação, 
estimulando os colaborado-
res a apresentarem ideias. 
Mas, será que isso funciona 
de maneira adequada e na 
dimensão proporcional às 
exigências de transforma-
ção imposta pela realidade 
dos efervescentes mercados 
contemporâneos? 

Por mais democrático 
que sejam esses processos 
e abertos às sugestões de 
todos e das diversas áreas, 
como finanças, manufatu-
ra, comercial e marketing, 
podem ser bastante hermé-
ticos e limitados se tiverem 
uma perspectiva apenas de 
curto prazo. O horizonte 
de uma empresa não pode 
mais ficar restrito ao que 
se pode alcançar com um 
olhar fixado no imediato, 
no urgente ou no ano. Mais 
do que nunca, é preciso 
antecipar-se às tendências. 

Por conta de uma visão 
menos ampla e focada 
somente no "hoje", muitas 
ideias inovadoras acabam 
ficando para trás. Outro pro-
blema refere-se à execução, 
inclusive de sugestões de 
fato inovadoras e que con-
templem as necessidades de 

curto prazo. Nem sempre o 
idealizador da proposta e o 
setor no qual trabalha con-
seguem engajar as demais 
áreas na implementação 
do projeto, o que também 
reprime sua execução e 
sucesso. 

Afinal, nada se faz sozinho 
e o espírito de equipe não 
pode ser apenas teórico ou 
praticado em departamen-
tos estanques. É necessária 
sinergia horizontal e vertical 
para a prática da inovação. 
A prioridade deve ser sem-
pre a organização como um 
todo e não uma pessoa ou 
sua área. 

Tais observações não sig-
nificam "condenar" sumaria-
mente a valiosa experiência 
empresarial acumulada até 
hoje, que apresenta, no 
Brasil e no mundo, modelos 
incontestáveis de sucesso 
e longevidade. Porém, são 
importantes mudanças 
positivas da cultura corpo-
rativa, de modo a viabilizar 
os processos inovadores 
impostos pela velocíssima 
transformação dos merca-
dos, das expectativas dos 
consumidores e do boom 
tecnológico. 

Para promover tais avan-
ços, um ótimo exercício é 
observar a experiência e os 
cases das startups que cha-
mamos de emerging giants, 
nas quais todos colaboram 
usando os métodos ágeis, 
cuja prioridade é resolver 
o problema do cliente, sua 
satisfação, crescimento e 
sucesso. É isso que lhes 
garante um rápido cresci-
mento, a partir da identifi-
cação de um problema que 
ninguém resolve em uma 
fatia de mercado que possui 
milhões ou possivelmente 
bilhões de consumidores. 

Seus criadores, de um 
modo geral, invariavelmen-
te colocam os propósito da 
organização muito acima 
de seus próprios, como se 
observa em vários exemplos 
de grande êxito. A soma da 
sólida experiência das ges-
tões corporativas conven-
cionais com o espírito dos 
startupeiros pode consoli-
dar um novo e consistente 
modelo de gestão focado na 
inovação em todos os seus 
sentidos. 

Em todo esse movimento, 
contudo, nada é tão dis-
ruptivo quanto resgatar a 
célebre frase "ser ou não ser, 
eis a questão", de William 
Shakespeare, no contex-
to atual e parafraseando 
Shakespear "inovar ou não 
inovar, eis a questão!". 

(*) - É sócio-diretor Head 
of Emerging Giants da 

KPMG no Brasil. 

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

O pretendente: MOHAMAD ALI MAZLOUM, profissão: subgerente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ali Osman Mazloum e de Marinalva Teixeira 
Gomes. A pretendente: ISIS PAPERINI SILVA, profissão: dentista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Boituva, SP, data-nascimento: 27/06/1992, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de José Francisco da Silva Filho e de Ivéte Peperini Silva.

www.livrosemrevista.com.br 

Simão de Miranda – Dam D’Souza (Ilustr) 
– Elementar –  O professor, palestrante, com mais de 
50 livros escritos, criou uma expressiva e oportuna 
obra evidenciando hábitos que além de saudáveis, 

introduzem uma sensação de alegria e bem estar quando 
dividimos momentos e coisas com outros, além de uma sábia 
aceitação do outro “diferente”. Em cada página, aliás, muito 
bem ilustrada, uma rima numa diferente situação. Exemplo: 
“Em vez de reclamar, ponha uma música para dançar” , “Em 
vez de brigar, tente sempre perdoar”. Muito bom para crianças 

e porque não, adultos também.

Para Ser Ainda Mais Feliz Todo Dia

Mauricio Oliveira e Ong Brotherhood – 
Matrix – Uma ideia genial, seja dos autores ou da 
editora. Em forma de pequeno baralho, num total de 

100,  armazenados numa caixinha de papelão, são feitas em cada 
um, perguntas para refletir sobre o que é ser, ou o que deveria 
ser o homem hoje. Lúdica e dinamicamente, as perguntas vão 
surgindo, criando questionamentos ou uma conscientização 
do verdadeiro “papel” do homem no cenário atual. Oportuna

Vamos Falar de Masculinidade

Lenilson Ferreira – Ados – O mestre carioca, 
reconhecido internacionalmente oferece nesta obra 
um interessante viés de abertura, um corolário de 
suas experiências clínicas e também fruto de suas 

pesquisas. Evidencia claramente, numa linguagem sem rodeios,  
a psicanálise, sua necessidade e propósitos. Em suma, demonstra 
quando buscar ajuda e como desfrutá-la. Vivemos momentos 
incertos, obscuros, com certeza a obra será de extrema utilidade. 

Psicanálise: O que ela pode fazer 
por você

Franklin Valverde – Patuá – O jornalista, pro-
fessor, editor Franklin com uma trajetória admirável 
no universo das letras, brindou seus fãs leitores, 
amigos e alunos com uma bem humorada edição de 
ideias, contos, mini contos e (des)contos. Sua verve 

esvoaça entre a observação irônica e gozação, numa lucidez e 
rapidez impressionante, deixando atônito seu “pobre” leitor. 
O conto, título da obra, é hilário.  Profundamente divertido.

Antes do Zoológico

Com apresentação de Ralph Peter.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros em Revista. Um 
canal repleto de novidades do universo 

literário. Entretenimento garantido!

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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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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Carlos Ely Eluf (*)

Em decorrência da mo-
rosidade dos Tribunais 
do Júri em nosso país, a 

quem cabe julgar crimes pra-
ticados contra a vida, ficamos 
estarrecidos com a estimativa 
do CNJ de que quase um terço 
das ações criminais de com-
petência do Tribunal do Júri 
acabam sendo arquivadas sem 
qualquer punição pela prescri-
ção, deixando livres autores de 
crimes muito graves, já que os 
processos perdem a validade 
pela decorrência do prazo e 
pela sinuosa tramitação na Jus-
tiça que impede o Estado de 
punir os acusados, reforçando 
a sensação de impunidade 
perante à sociedade.

Tendo em vista que é de 
competência exclusiva de 
Júri Popular de ritos de 
homicídio, incitamento de 
aborto, incitação ao suicídio, 
em decorrência da morosa 
tramitação praticada nesses 
Tribunais, vedam ao Estado 
punir os acusados, causando 
uma inaceitável sensação de 
impunidade dos criminosos, 
fato que abala o conceito da 
população em detrimento de 
nosso Poder Judiciário. 

Diante do excesso de re-
cursos submetidos a estes 
Tribunais, na maioria dos 
casos utilizados como es-
tratégia de defesa dos réus, 
acabam esbarrando na pres-
crição e no arquivamento, 
sem aplicação de nenhuma 
pena aos investigados. Cabe-
ria ao STF analisar e decidir 
a evidência de início da exe-
cução penal após sentença 
do Tribunal do Júri. 

Para toda a vida, o próprio 

Prescrição em processo criminal 
beneficia a impunidade no Brasil
Quase um terço das ações criminais de competência do Tribunal do Júri acabam sendo arquivadas 
pela prescrição

haver algum outro fato 
relevante a ser informado 
pela testemunha faltante. 
Para dar atendimento mais 
célere a estes processos, 
uma recente proposta do 
CNJ deve prever diminuição 
de prazos para manifestação 
de advogados das partes e do 
Ministério Público, sem que 
isso importe em cerceamen-
to de defesa do acusado. É 

notório também que não há 
juízes suficientes para esses 
julgamentos, e os mesmos 
deveriam ter prioridade, 
pois homicídio é crime muito 
grave sem reparo posterior. 

Nossos Tribunais deve-
riam ter como prioritária 
a tramitação de processos 
dos crimes contra a vida 
praticados com intenção do 
acusado. Tudo isto decorre 
na falta de confiabilidade da 
população em instituições, 
Ministério Público e Judici-
ário, eternizando alto índice 
de criminalidade e reduzin-
do o índice de punições que 
deveriam ser aplicadas.

Portanto, a execução da 
pena imposta ao réu, a partir 
do julgamento de segundo 
grau, é uma medida que deve 
ser aplicada com urgência. 
Esta falta de aplicação de 

STF, sem credibilidade nos 
dias atuais, por força de be-
nesses outorgadas a políticos 
com improbidade adminis-
trativa comprovada em suas 
funções, justifica por seu en-
tendimento equivocado a falta 
de punição desses criminosos, 
inclusive com condenação em 
segunda instância com o du-
vidoso entendimento de que 
o réu tem direito de manter 
a sua liberdade, até que estes 
recursos procrastinatórios 
sejam julgados. 

Deveria ser reduzido o nú-
mero de jurados e o tempo de 
debates entre as partes para 
casos de homicídios simples. 
Também adiar os processos 
provocados pela defesa do 
réu em decorrência de au-
sência de testemunha, que 
são arroladas propositada-
mente com endereços falsos 
e inexistentes para que não 
sejam intimadas, inclusive, 
em pedir adiamentos em 
decorrência de testemunha 
ouvida em primeira fase do 
processo, que não compare-
ce novamente no Tribunal de 
Justiça neste diapasão. 

É necessário que a Câma-
ra aprove, ao menos, que 
uma das partes demonstre 

penas nos traduz como o 
declínio da democracia. 
Nesta sistemática, os réus 
com maior poder aquisitivo 
e com possibilidades finan-
ceiras de contratarem bons 
advogados, acabam tendo 
suas penas prescritas, na 
utilização da sistemática 
abusiva e moral de quanto 
mais se recorre, mais tempo 
se obtém para atingir os be-
nefícios da prescrição.

Em outro diapasão, acusa-
dos possuidores de baixo po-
der aquisitivo, não podendo 
arcar com os custos de um 
representante judicial para 
suas defesas, não usufruem 
deste ardil inconfessável de 
sucessivos recursos procras-
tinatórios. A pena é o castigo 
para quem tem culpa, e a 
mesma não pode ser burlada 
por estruturação deficiente 
e ausência de programa de 

controle eficiente, que aca-
ba gerando a complacência 
com o comportamento dos 
acusados, vedando a apura-
ção de atos criminosos, para 
que seja dada uma satisfação 
cabal à sociedade.

Se há algo que merece re-
paros em seus dispositivos, a 
própria justiça deverá dotar 
este preceito, impedindo 
exonerar a culpabilidade 
dos réus sem a justa punição 
que eles merecem. Portanto, 
com a morosidade nefasta 
da aplicação da justiça aos 
criminosos, acarreta na 
contramão do propósito 
inicial de combater e punir 
esses crimes de relevante 
gravidade. 

 
(*) - Advogado titular do Eluf 

Advogados Associados, 
coordenador e conselheiro de 

prerrogativas da OAB-SP.
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Conflitos pela água

As paisagens inópias 
do sertão nordestino 
representaram por 
décadas o flagelo 
de uma população 
obrigada a enfrentar 
uma aridez cortante

No nosso imaginário, 
uma boa parte do 
Nordeste sempre 

foi marcada pela escassez 
hídrica, conflitos pela água 
e fuga da população, mas 
esse cenário já não é mais 
exclusividade daquela re-
gião. A seca inclemente tem 
atingido outras localidades 
do país, aumentando os 
conflitos pela água em vários 
estados brasileiros. 

Vivemos a contradição 
de contar com mais de 
10% de toda a água doce 
do mundo, mas 80% desse 
volume está na bacia do rio 
Amazonas, região habitada 
por menos de 10% da popu-
lação brasileira. O cenário 
de distúrbios está refletido 
nos dados da ANA (Agência 
Nacional de Águas), que 
revela 223 “zonas de tensão” 
permanentes de disputa por 
recursos hídricos em todo 
o país. 

Em 2010, eram apenas 
30 localidades com registro 
semelhante. Um outro le-
vantamento, produzido pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
publicado em fevereiro 
de 2020, revela que há 63 
mil Boletins de Ocorrência 
(BOs) abertos em delega-
cias nos últimos cinco anos, 
relacionados diretamente 
por conflitos pela água.  As 
desavenças se multiplicam 
e estão presentes em áreas 
no Amazonas, Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, 

São Paulo, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Tocantins e 
Distrito Federal.

Um alerta da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) aponta aumento de 
55% da demanda mundial 
por água até 2050 diante de 
mais de 9,1 bilhões de habi-
tantes no planeta, sendo que 
40% dessas pessoas viverão 
em regiões com situação de 
estresse hídrico.

Por isso, a gestão dos 
recursos hídricos e a imple-
mentação do saneamento 
precisam ganhar impulso 
e se tornar uma política 
de Estado permanente, 
independentemente dos 
administradores de plantão. 
A falta de água não afeta 
apenas as populações mais 
pobres. A água é um recurso 
essencial para o desenvolvi-
mento econômico e social 
de uma nação. 

Hoje, a água se transforma 
em energia elétrica, abas-
tece milhões de pessoas, é 
responsável pela criação de 
peixes e um insumo funda-
mental para a maioria das 
indústrias. Já a ausência de 
saneamento reponde ainda 
por muitas doenças.  

Os recursos hídricos po-
dem se tornar tão valiosos, 
que o custo de produzir água 
potável pode encarecer 
muito esse bem no futuro. 
Os impactos dessa nova 
realidade ainda não foram 
mensurados, mas, com 
certeza, a conta terá que ser 
paga por toda a sociedade.

(*) - Engenheiro, é presidente 
da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e 

Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente) e vice-presidente da 

ABES-SP (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária 

e Ambiental).

Luiz Pladevall (*) 
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Grupo Gonçalves Dias S/A
CNPJ: 09.328.663/0001-04

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais/Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 107.704.041 98.965.251
Caixa e equivalentes de caixa 13.664.678 6.551.882
Contas a receber 11.705.585 11.524.160
Estoques 78.426.151 75.354.013
Impostos a recuperar 3.443.465 5.102.828
Adiantamento de Fornecedores 254.526 259.326
Despesas Antecipadas 209.637 173.041
Não Circulante 11.159.813 12.170.082
Partes relacionadas 100.000 100.000
Depósitos Judíciais 42.221 23.865
Imobilizado 21.616.387 20.827.620
(-) Depreciação (10.969.317) (9.146.211)
Intangível 370.521 364.807
Total do Ativo 118.863.854 111.135.333

Balanços Patrimoniais/Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 9.071.718 9.551.301
Fornecedores 3.831.721 3.171.721
Impostos e contribuições a recolher 656.571 1.614.972
Salários e obrigações trabalhistas 2.322.689 2.261.677
Empréstimo com Terceiros 1.914.796 1.914.796
Adiantamento de Clientes 345.942 588.136
Não Circulante 7.319.768 7.696.665
Empréstimos e fi nanciamentos 5.730.833 5.730.833
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.397.993 1.774.891
Contas à Pagar 190.942 190.942
Total de Passivo Não Circulante 7.319.768 7.696.665
Patrimonio Liquido 102.472.367 93.887.366
Capital social 9.060.000 9.060.000
Reserva Legal 1.812.000 1.812.000
Reserva de Lucros 80.678.512 69.040.704
Lucro do Execício 8.208.104 10.529.287
Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.713.751 3.445.375
Total do Passivo 118.863.854 111.135.333

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do período 8.208.104 10.529.287
Depreciação e Amortização 2.004.880 1.975.413
Lucro Liquído Ajustado 10.212.984 12.504.700
Atividades Operacionais
Aumento Contas a receber (181.424) (1.102.289)
Aumento Estoques (3.072.138) (19.481.357)
Redução Impostos a recuperar 1.659.363 (4.796.106)
Aumento Despesas Antecipadas (50.152) 192.631
Aumento Fornecedores 660.001 128.640
Aumento Obrigações Trabalhistas 61.012 182.688
Redução Impostos a recolher (958.401) (551.400)
Redução Adiantamento de Clientes (242.194) 547.280
Fluxo de caixa das
  Atividades Operacionais 8.089.051 (12.375.214)
Atividades de Investimentos
Aquisição do Ativo Imobilizado (1.095.891) (2.130.954)
Baixa de Ativo Imobilizado 119.637 456.501
Aquisições de Investimentos 376.897 293.612
Fluxo de Caixa das
  Atividades de Investimentos (599.357) (1.380.841)
Atividades de Financiamentos
Ajuste Avaliação Patrimonial IR/CSLL Diferido (376.897) (293.612)
Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamentos (376.897) (293.612)
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
   e Equivalentes de Caixa 7.112.796 (14.049.667)
Caixa no início do período 6.551.882 20.601.549
Caixa no fi m do período 13.664.678 6.551.882
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
   e Equivalentes de Caixa 7.112.796 (14.049.667)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido    Ajuste  Total do
 Capital Reserva Reserva  Avaliação Lucro do Patrimônio
      Social de capital   de Lucros Patrimonial      Periodo         Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 9.060.000 1.812.000 64.467.293 4.015.329 3.709.846 83.064.468
Lucro do Exercício - - - - 10.529.287 10.529.287
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 863.565 (863.565) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido -Avaliação Patrimonial  - - 293.611 - 293.611
Reserva de Retenção de Lucros - - 3.709.846 - (3.709.846) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 9.060.000 1.812.000 69.040.704 3.445.375 10.529.287 93.887.366
Lucro do Exercício - - - - 8.208.104 8.208.104
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 1.108.521 (1.108.521) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido -Avaliação Patrimonial - - - 376.897 - 376.897
Reserva de Retenção de Lucros - - 10.529.287 - (10.529.287) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 9.060.000 1.812.000 80.678.512 2.713.751 8.208.104 102.472.367

Lucro (Prejuízo) Operacional Antes 31/12/2019 31/12/2018
   do Resultado Financeiro 15.795.616 19.199.727
Depreciação e Amortização (2.004.880) (1.975.413)
Ganhos e Perdas Ativo Imobilizado 148.665 65.574
Receitas Financeira 916.132 1.904.498
Despesas Financeira (2.038.602) (2.906.503)
Resultado Operacional e Antes do IR e da CS 12.816.930 16.287.883
Imposto de Renda e Contribuição Social (4.608.826) (5.758.596)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 8.208.104 10.529.287

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2019 31/12/2018
Revenda de mercadorias 143.398.701 129.979.552
Receita Bruta 143.398.701 129.979.552
(-) Devoluções (684.534) (955.873)
(-) Impostos sobre Vendas (33.789.555) (30.911.642)
Receita Líquida de Vendas 108.924.611 98.112.037
Custo dos Produtos Vendidos (63.205.529) (50.392.642)
Lucro Bruto 45.719.082 47.719.395
Despesas Operacionais (29.923.467) (28.519.668)
Despesas Operacional (17.803.122) (15.491.069)
Despesas Vendas (6.758.094) (5.877.501)
Despesas Gerais e Administrativas (5.058.730) (6.733.065)
Despesas Tributárias (303.521) (418.033)

João Francisco Gonçalves Dias
Presidente

Ricardo Martins da Costa
CRC-1SP 237378/O-1

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliarios S/A
CNPJ: 05.965.205/0001-25

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais/Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 17.830.538 15.760.434
Caixa 23 185
Bancos 49.509 10
Aplicação Financeiras 10.604.499 8.349.692
Estoques 1.900.382 1.892.289
Adto a Terceiros 1.085 300.000
Impostos a recuperar 56.347 -
Valores a Receber 5.218.693 5.218.257
Não Circulante 14.693.025 14.715.272
Realizável a longo prazo: 3.753.662 3.754.098
Propriedade p/Investimentos 3.753.662 3.753.662
Outras Contas - 436
Investimentos em controladas 9.123.885 9.123.885
Imobilizado 1.844.242 1.844.242
(-) Depreciação (28.764) (6.952)
Total do Ativo 32.523.563 30.475.707
Balanços Patrimoniais/Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 550.472 559.610
Fornecedores 457 8.172
Impostos e contribuições a recolher 6.863 6.848
Provisão IRPJ e CSLL 59.076 50.182
Salários e obrigações trabalhistas 10.617 5.409
Outras contas a pagar 473.459 488.999
Não Circulante
Exigível a longo prazo: 6.722.161 6.722.161
Emprestimos Socios e Coligadas 5.455.494 5.455.494
Outras contas a pagar 1.266.667 1.266.667
Patrimonio Liquido 25.250.930 23.193.936
Capital social 90.000 90.000
Adiantamento para Aumento de Capital 2.421.000 2.421.000
Reserva de capital 18.000 18.000
Reserva de Lucros 20.664.936 18.306.579
Lucros ou Prejuízos Acumulados 2.056.994 2.358.356
Total do Passivo 32.523.563 30.475.707

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do período 2.056.994 2.358.356
Depreciação e Amortização 21.812 6.952
Lucro Liquído Ajustado 2.078.806 2.365.309
Contas a receber - 280.000
Estoques (8.092) (103.294)
Impostos a recuperar (56.347) -
Despesas Antecipadas 298.915 (276.891)
Fornecedores (23.254) 366.341
Obrigações Trabalhistas 5.207 4.722
Impostos a recolher 8.909 (26.207)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 2.304.143 2.609.980
Atividades de Investimentos: Aquisições de Imobilizado - (561.807)
Ágio em Investimentos (319.670)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos - (881.478)
Atividades de Financiamentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos - -
Aumento no Saldo de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 2.304.143 1.728.502
Caixa no início do período 8.349.887 6.621.386
Caixa no fi m do período 10.654.031 8.349.888
Aumento no Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 2.304.144 1.728.502

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adiantamento    Total do
 Capital  para Aumento Reserva Reserva Lucro do Patrimônio
      Social        de Capital de Capital   de Lucros      Periodo         Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 90.000 2.421.000 18.000 18.365.538 - 20.894.538
Pagamento de dividendos - - - - 2.358.356 2.358.356
Reserva de Retenção de Lucros - - - (58.959) - (58.959)
 - - - 2.358.356 (2.358.356) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 90.000 2.421.000 18.000 20.664.936 - 23.193.936
Lucro líquido do período - - - - 2.056.994 2.056.994
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 90.000 2.421.000 18.000 20.664.936 2.056.994 25.250.930

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta Operacional 2.255.237 2.256.520
Receita de Locação de Imóveis 2.255.237 2.256.520
Receita de Venda Imóveis/Terrenos - 290.000
Receita Bruta 2.255.237 2.546.520
(-) Pis/Cofi ns sobre Locação/
  Vendas Imóveis/Terrenos (82.250) (92.948)
Receita Líquida de Vendas 2.172.986 2.453.572
Custo de Vendas de Imóveis/Terrenos - (280.000)
Lucro Bruto 2.172.986 2.173.572
Equivalência patrimonial - 319.670
Despesas Operacionais (267.749) (189.217)
Despesas com Pessoal (79.522) (36.944)
Despesas Gerais e Administrativas (166.415) (145.321)
Depreciação e Amortização (21.812) (6.952)
Lucro (Prejuízo) Operacional
  Antes do Resultado Financeiro 1.905.237 2.304.025
Despesas Financeiras (3.371) (2.714)
Receitas fi nanceiras 570.451 448.654
Lucro/Prejuízo Operacional 2.472.317 2.749.964
Lucro/Prejuízo Antes do IRPJ/CSLL 2.472.317 2.749.964
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (415.323) (391.608)
Lucro / Prejuízo do Exercício 2.056.994 2.358.356

André Gonçalves Dias - Diretor Presidente Ricardo Martins da Costa - CRC-1SP 237378/O-1

Frederico Menegatti (*)
 

De acordo com a Cis-
co, empresa líder 
mundial em TI e 

redes, aproximadamente 
25 bilhões de equipamentos 
irão se integrar com sistemas 
inteligentes em todo o mun-
do. A expectativa é que o 
segmento de IoT movimente 
mais de US$ 19 trilhões até 
a próxima década, sendo o 
Brasil responsável por US$ 
352 bilhões. 

Se pararmos para fazer 
uma breve análise, já viven-
ciamos diversas situações 
em que o IoT se faz presente 
em nosso dia a dia. Cidades 
inteligentes, carros conec-
tados, wearables, smart far-
ming, entre outros, usam da 
conectividade para interagir, 
gerenciar e monitorar diver-
sas operações à distância. 
E no setor de rastreamento 
de veículos não é diferente. 
Ainda há um oceano azul de 
possibilidades quando fala-
mos sobre a rastreabilidade 
no mercado brasileiro. 

O IoT está trazendo no-
vas possibilidades para o 
mercado de rastreamento 
de veículos e frotas elevan-
do o serviço para um novo 
patamar. Transformar o 
complexo em algo simples 
e assertivo é hoje o desafio 
dos maiores fornecedores de 
tecnologia para este setor. 

Equipamentos autôno-
mos que conversam entre 
sí através de redes de IoT 
conectados a plataformas 
de Inteligência Artificial per-
mitem monitorar todo o de-
sempenho não só do veículo 

blog.softruck.com/reprodução

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 Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata da Reunião 
do Conselho de Administração Realizada em 17 de fevereiro de 2020 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 17 de fevereiro de 
2020, às 18:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada na Cidade de Barueri, 
no Estado de São Paulo, na Rua Bonnard, nº 980, BL12, NIV3, SL A, Alphaville Empresarial, CEP 06465-134. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo Mello de 
Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e deliberar sobre: 
(a) os pedidos de renúncia do Diretor Tributário e da Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia; (b) a adequação dos cargos 
dos atuais membros da Diretoria; (c) a eleição de novo membro da Diretoria; e (d) a autorização aos administradores da Companhia 
para a prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. 5. Delibera-
ções: Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (a) Pedidos de Renúncia de Diretores da 
Companhia: (a.i) Aceitar os pedidos de renúncia dos seguintes diretores, ambos eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
da Companhia realizada em 04 de maio de 2019, conforme cartas de renúncia por eles apresentadas e que ficam arquivadas na 
sede da Companhia: (a) Sr. Armando Luis Ferreira, RG nº 23.829.109-1, SSP/SP, CPF/ME nº 168.106.558-40, residente em São 
Paulo/SP, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, 
CEP 05676-120, ao cargo de Diretor Tributário; e (b) Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, RG nº 20.587.380-5, SSP/RJ, CPF/ME nº 
104.685.497-65, residente em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício 
Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, ao cargo de Diretora Jurídica e de Compliance. (b) Adequação dos cargos 
dos atuais membros da Diretoria: (b.i) Em razão da alteração do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovada pela 
Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, aprovar a adequação da nomenclatura dos cargos dos atuais Diretores da 
Companhia, que deixarão de ter designação específica. (c) Eleição de Diretor da Companhia: (c.i) Aprovar a eleição do Sr. Rafael 
Vito Batista, RG nº 33.347.439-9, SSP/SP, CPF/ME nº 341.590.658-21, residente em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Ma-
galhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de Diretor, 
com mandato até a data de realização da Reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, podendo se estender até a 
posse de seu substituto. (c.ii) Consignar que o diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei espe-
cial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atende aos demais requisitos estabelecidos no Artigo 147 da Lei das Sociedades 
por Ações. (c.iii) Consignar que o Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do 
seu termo de posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria da Companhia. (c.iii) Em decorrência das deliberações acima, consignar 
que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da 
Reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do 
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, podendo se estender até a posse de seu substituto: (a) Sr. Adalmario 
Ghovatto Satheler do Couto, RG nº 27.874.283-X, SSP/SP, CPF/ME nº 220.622.758-46, residente em São Paulo/SP, na Avenida 
Magalhães de Castro, 4.800, 24º, Conjunto 242, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, como Diretor da 
Companhia; (b) Sra. Daniela Muassab Castanho, RG nº 23.067.342-9, SSP/SP, CPF/ME nº 157.431.768-76, com endereço comercial 
em Anápolis/GO, na Rua VP R1, Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP 75132-020, como Diretora da Companhia; (c) Sra. Juliane 
Dias Piotto Juabre, RG nº 22.553.470-8, SSP/SP, CPF/ME nº 262.860.738-76, residente em São Paulo/SP, na Avenida Magalhães de 
Castro, 4.800, 24º, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, como Diretora da Companhia; 
(d) Sr. Rafael Vito Batista, RG nº 33.347.439-9, SSP/SP, CPF/ME nº 341.590.658-21, residente em São Paulo/SP, com escritório na 
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, como Diretor 
da Companhia; e (e) Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci, RG n° 29.488.600-X, SSP/SP, CPF/ME n° 290.160.738-17, residente 
em São Paulo/SP, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, 
CEP 05676-120, como Diretora da Companhia. (d) Autorização aos Administradores: (d.1) Os administradores da Companhia 
ficam, desde já, autorizados, por si ou por seus procuradores por eles designados, nos termos do Estatuto Social, a assinar todos os 
documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa (Presidente), Gabriela Elian Luz (secretária). Conselheiros: 
Breno Toledo Pires de Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício Christovam. Barueri/SP, 17 de fevereiro de 2020. 
Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa, Gabriela Elian Luz - Secretária.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Assem-
bleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Fevereiro de 2020 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 17 de fevereiro de 2020, 
às 17:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada na Rua Bonnard, nº 980, BL12, 
NIV3, SL A, Alphaville Empresarial, Barueri/SP, CEP 06465-134. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de publi-
cação de anúncios de convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela 
Elian Luz, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e votar sobre: (a) o aumento de capital social da Companhia; (b) a 
alteração do artigo 16 do Estatuto Social; (c) a alteração do artigo 18 do Estatuto Social; e (d) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia; e (e) a autorização dos administradores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para a implementação 
das deliberações acima mencionadas. 5. Deliberações: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, 
bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades 
por Ações, e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, sem 
reservas e/ou ressalvas, o quanto segue: (a) Aumento de capital social da Companhia: (a.1) Aprovar, neste ato, o aumento do capital 
social da Companhia, em R$ 34.000.000,00, mediante a emissão de 91.666.111 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 0,370911340 cada ação, passando o mesmo de R$ 493.085.189,89, dividido em 1.525.000.947 
ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 527.085.189,89 dividido em 1.616.667.058 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. (a.2)  As novas ações ora emitidas são totalmente subscritas pela acionista Hypera S.A., companhia 
aberta, com sede em São Paulo/SP, na Rua Nova Cidade, nº 404, Vila Olímpia, CEP 04547-070, NIRE 35.300.353.251, CNPJ/MF nº 
02.932.074/0001-91, sendo que a integralização ocorrerá neste ato, mediante a utilização de crédito resultante do adiantamento 
para futuro aumento de capital - AFAC, realizado pela acionista Hypera Pharma à Companhia em 04 de dezembro de 2019, no valor 
total R$ 34.000.000,00. (a.3) Dessa forma, a acionista Hypera Pharma, por meio de seus representantes legais, assina o Boletim de 
Subscrição, que constitui o Anexo I à presente Ata. (a.4) Em virtude das deliberações tomadas acima, o Artigo 4º do Estatuto Social 
da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 527.085.189,89, dividido em 1.616.667.058 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (b) Alteração do Artigo 
16 do Estatuto Social: (b.1) Aprovar a alteração do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país. 
§ 1º. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de até 3 
anos, permitida a reeleição. § 2º. A posse dos Diretores será condicionada à assinatura do termo respectivo, lavrado no Livro de Atas 
de Reunião da Diretoria, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis, permanecendo no exercício de seus respectivos 
cargos até a posse dos novos membros.” (c) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social: (c.1) Em razão da aprovação do item (b) 
acima, aprovar a alteração do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 
18. Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passi-
vamente, se dará mediante a assinatura conjunta de (i) dois Diretores; ou (ii) um Diretor e um procurador. § 1º. A Companhia poderá 
ser representada por apenas um Diretor ou um procurador (i) nos casos de atos que não criem obrigações para a Companhia; (ii) na 
prática de atos de simples rotina administrativa; e (iii) em processos ou procedimentos nas esferas administrativa e judicial, inclusive 
os praticados perante repartições públicas, sociedades de economia mista, autarquias, Secretaria da Receita Federal, Secretarias 
das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais, Juntas Comerciais, Justiça Comum, Justiça Federal, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, Associação de Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, entidades de classe, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, 
INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de idêntica natureza. § 2º. As procurações outorgadas em nome da Companhia o 
serão sempre por assinatura conjunta de pelo menos dois dos Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção 
daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 ano. § 3º. Na ausência de determinação de período de 
validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 ano.” (d) 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia: (d.1) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das 
deliberações aprovadas acima. O Estatuto Social consolidado, refletindo as alterações ora aprovadas, integra a presente ata na forma 
do seu Anexo I. (e) Autorização aos Administradores: (e.1) Os administradores da Companhia ficam, desde já, autorizados, por si ou 
por seus procuradores por ela designados, nos termos do seu Estatuto Social, a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos 
necessários à efetivação da deliberação prevista acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. Presidente da Mesa: João 
Paulo Mello de Macedo Costa. Secretária: Gabriela Elian Luz. Hypera S.A., representada por seu Diretor de Relações com Investidores 
(DRI), Sr. Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e o Diretor, Sr. Rafael Vito Batista. Barueri/SP, 17 de fevereiro de 2020. João Paulo 
Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa. Gabriela Elian Luz - Secretária.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Reunião 
da Diretoria Realizada em 14 de Janeiro de 2020 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 14 de janeiro de 2020, às 18:00 horas, 
na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada na Rua Bonnard, n° 980, BL12, NIV3, SL A, 
Alphaville Empresarial, Município de Barueri/SP, CEP 06465-134. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação em virtude da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. 3. Composição da Mesa: Assumiu a 
presidência da mesa o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo. 4. Ordem 
do Dia: Nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre o investimento em sociedade na qual a Companhia 
detém participação. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros 
da Diretoria, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o aporte de capital na F2J Inversiones S.A., localizada 
na Argentina, sociedade na qual a Companhia já detém participação societária, no montante de R$ 13.930,00 (treze mil, novecentos 
e trinta reais). A Diretoria da Companhia fica, desde já, autorizada, por si ou por seus procuradores por ela designados, nos termos 
do seu Estatuto Social, a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação prevista 
acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião. Barueri, 14 de janeiro de 
2020. Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 45.703/20-6 em 24/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA  DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL VII – ITAQUERA. 2ª VARA CIVEL.  EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1024884-65.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a)  de Direito da 2ª  Vara Cível, do  Foro
Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) ANA LUCIA  SCHMIDDT RIZZON, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER ao(s) réu(s) ausente(s), incerto(s), desconhecido(s), eventuais interessados, bem como
seu(s) cônjuges e/ou sucessor(es) que o BANCO PAN S/A, ajuizou ação de  BUSCA E APREENSÃO
com PEDIDO LIMINAR em face ANA MARIA DANTAS VIANA, inscrito no CPF/MF nº  346.985.903-53,
visando a busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: FIAT UNO EVO – 4P – Completo – VIVACE 1.0
8v  (Flex) – 2014, Placa: AXZ7527 – Cor: BRANCA – Chassi: 9BD195102E0549461 – Renavam
1000732069, objeto de garantia do contrato de alienação fiduciária de numero 083060383. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do supramencionado para, no prazo de 20 (vinte)
dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestar o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado  e publicado na
forma da lei. FAZ SABER a(o) Será o presente edital, por  extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20  de fevereiro de 2020.           (21 e 24)

Ainda há um oceano azul de possibilidades quando falamos sobre 
a rastreabilidade no mercado brasileiro.

Qual o impacto da Internet das 
Coisas no setor de rastreamento?
Não é novidade que o mercado de Internet das Coisas (IoT) tem crescido consideravelmente nos 
últimos anos

uma visibilidade de tudo que 
acontece em suas operações 
em tempo real - eliminando 
possíveis gargalos. Por fim, 
ainda acredito que temos um 
caminho árduo pela frente 
para conseguir educar e 
preparar o mercado para 
estas novas tecnologias. A 
disrupção já está acontecen-
do. A implementação de um 
novo mindset neste setor vai 
exigir mudanças profundas e 
culturais nas empresas. 

Mas tenho certeza que se 
os gestores entenderem que 
todos seus dados devem ser 
transformados em informa-
ções confiáveis e armaze-
nados de forma segura irão 
perceber o impacto positivo 
que a implementação irá 
trazer para seu empreendi-
mento. Pensem nisso! 

(*) - É CEO e fundador da 
Getrak, maior provedora 

de tecnologia para rastreamento 
da América Latina.

e motorista mas também de 
todas as condições da carga 
transportada. 

Para se ter uma ideia do 
potencial dessa inovação, 
já é possível monitorar com 
esta tecnologia grãos desde 
a sua colheita até o destino 
final em qualquer parte do 
mundo para saber como 
foram as diversas condições 
de transporte de ponta a 
ponta bem como tomar 
decisões críticas durante o 
trajeto, como mudança da 
roteirização, modais, horá-
rios, refrigeração e muito 
mais. 

De forma preditiva e pro-
ativa envolvendo camadas 
sofisticadas de machine 
learning e IA acompanhar as 
condições da carga, veículo 
de transporte, motorista, 
condições da via entre outros 
quesitos que são imprescin-
díveis para que as operações 
deem certo já não é novi-

dade. Mas, em um mundo 
com margens cada vez mais 
apertadas, trabalhar com 
processos não racionaliza-
dos através de tecnologia 
de ponta pode determinar 
perda importante de com-
petitividade. 

De acordo com dados do 
Denatran, dos 66 milhões de 
veículos registrados, apenas 
2,3 milhões possuem sistema 
de monitoramento e rastre-
amento. Esse índice ainda 
está muito abaixo se com-
parado com o potencial de 
mercado que temos no país. 
Por isso, acredito que as em-
presas precisam entender, 
de fato, que implementar 
uma tecnologia de IoT ajuda 
a acelerar a produtividade, 
a lucratividade, a eficiência 
e reduz custos e atrasos, ou 
seja, cria um sistema alta-
mente escalável. 

E o melhor, por meio dele, 
empresários conseguem ter 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de março de 20206

Hoje em dia, é quase impossível não conhecer o termo, seja pela propagação constante nas redes sociais ou pelo forte 
teor apelativo em programas de televisão. Além de qualquer superficialidade, o bullying é um assunto que requer 

seriedade e cuidado em sua abordagem, afinal, exerce uma influência extremamente negativa 
aos que sofrem diariamente com esse mal.

FREEPIK

Dhyego Pontes (*)

Quando adentramos o contexto empresarial, obser-
vamos uma situação igualmente delicada: os pro-
fissionais brasileiros estão sofrendo com bullying, 

assédio moral e perseguições, fatores que não só prejudicam 
o rendimento prático, como ocasionam traumas e danos 
psicológicos irreversíveis. 

Para ilustrar a gravidade do cenário nacional, um le-
vantamento realizado pelo Kantar Inclusion Index, índice 
global de inclusão e diversidade no trabalho, apontou que 
cerca de 41% dos funcionários brasileiros relatam sofrer 
algum tipo de bullying nas empresas que trabalham. Já 
no ranking de 14 países mais inclusivos, o Brasil estagnou 
na 7ª posição. Como entender os motivos por trás dessa 
instabilidade comunicacional? É possível amenizar e até 
solucionar o quadro? O primeiro passo para combater o 
bullying é simplesmente falar sobre ele! 

Antes de partirmos para soluções práticas, temos o de-
ver de destacar que não existe qualquer possibilidade de 
relativizar comportamentos tóxicos. Nada justifica atitudes 
destrutivas e as consequências e traumas psicológicos pro-
vocados por essas atitudes falam por si só. Nos corredores 
corporativos, ainda mais em companhias cuja pressão por 
uma competitividade gradual é colocada acima da razo-
abilidade, encontramos um caminho suscetível para que 
pessoas mostrem o seu pior. 

Colegas que se divertem às custas de um alvo fácil, brin-
cadeiras de gosto minimamente discutível que, aparente-
mente, são inofensivas, o uso de palavras que enquadram 

Assédio

EnfrEntAndo 
o bullying no 

AMbiEntE dE 
trAbAlho

Sh
ut

te
rS

to
ck que a discussão sobre assédio moral no ambiente de tra-

balho chegou ao Congresso, com a aprovação da emenda 
que tipifica o crime no Código Penal. O projeto se encontra 
em tramitação no Senado. 

Não se deve esperar que a situação chegue ao estopim. 
O simples fato de existir um espaço coletivo que possibilite 
casos de assédio já é motivo suficiente para que os líderes 
adotem medidas preventivas.

Inicialmente, mostra-se essencial a aplicação de uma 
política de intolerância severa, contra todos os tipos de 
agressão, física ou moral. 

Canais de comunicação abertos também incentivam 
uma maior transparência interna, facilitando que possíveis 
vítimas coloquem para fora queixas e relatos ocorridos. A 
conscientização também deve ser geral. Ao demonstrar 
essa sensibilidade e preo-
cupação, o profissional de 
cima estabelece uma linha 
inquebrável para que os 
funcionários sigam. Trei-
namentos são bem-vindos, 
buscando a elucidação do 
que é passível de punição 
em termos de bullying. 

Empatia é uma palavra 
que tem se tornado cada 
vez mais necessária nos 
dias atuais. E aqui funciona 
igualmente como um motor 
para a mudança. Em muitos 
casos, subestima-se a ocorrência de situações caracte-
rísticas de bullying, ou prefere-se fechar os olhos em 
prol de uma falsa sensação de harmonia organizacional.

Ignorar as consequências que um ambiente interno 
comprometido traz para uma empresa não é só flertar com 
punições severas e casos judiciais, mas colocar o futuro da 
organização nas mãos de profissionais psicologicamente 
doentes. O agressor, por sua vez, poderá utilizar de sua 
falta de profissionalismo para fomentar um panorama in-
sustentável. Olhar para as vítimas com a responsabilidade 
de gestores conscientizados é o mínimo que se espera de 
uma organização séria.

Se ousamos transformar a realidade empresarial em 
relação a temáticas, como compliance, cultura interna, tec-
nologia, não há razão alguma para não priorizar o elemento 
responsável pelo andamento operacional das empresas: as 
pessoas. O tempo de assimilar a existência do bullying no 
ambiente de trabalho já passou. 

É hora de enfrentar o problema de frente e oferecer, de 
forma ética e precisa, os meios adequados para que todos 
tenham o tratamento que merecem ao exercerem suas 
funções.

(*) - É consultor trabalhista e previdenciário da Grounds 
(http://grounds.com.br/).

casos de assédio moral, são apenas alguns dos vários com-
ponentes dessa condição deplorável. Pessoas de todos os 
gêneros, crenças, etnias e orientações sexuais estão sujeitas 
a passar por situações humilhantes e constrangedoras. 
Como exigir um desempenho aceitável de um profissional 
inserido nesse contexto?

Sob a ótica da lei, podemos dizer que o bullying se enqua-
dra como abuso passível de punição e até indenização por 
danos morais, de acordo com a gravidade e particularidade 
de cada caso. Foi somente em abril de 2019, no entanto, 
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e orientações 
sexuais estão 

sujeitas a passar 
por situações 

humilhantes e 
constrangedoras.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo      31.12.2019      31.12.2018
Circulante
Disponibilidades 437.084,79 140.335,10
Títulos e Valores Mobiliários 10.208.037,30 1.051.618,43
Contas à Receber 8.092.315,92 252.545,02
Total do Ativo Circulante 18.737.438,01 1.444.498,55
Não Circulante
Imóveis 136.786.621,97 133.735.214,53
Impostos e Contribuições à Compensar 499.996,62 500.088,77
Depósitos Judiciais 1.868.934,93 1.868.934,93
Impostos à Recuperar 2.820.400,14 2.833.704,64
Contas à Receber 533,44 533,44
Investimentos
Participação no Capital de Sociedades
  Coligadas/Controladas 1.330.913,89 1.323.069,57
Outros Investimentos 1.030.473,47 1.025.951,82
Imobilizado
Móveis, Utensílios e Veículos 2.173.961,19 2.149.666,34
Outras Imobilizações 30.595,17 30.595,17
( - ) Depreciações Acumuladas (2.050.569,94) (2.029.686,30)
Total do Ativo Não Circulante 144.491.860,88 141.438.072,91
Total do Ativo 163.229.298,89 142.882.571,46

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2019      31.12.2018
Circulante
Obrigações Trabalhistas 34.271,16 28.070,54
Impostos à Pagar 101.062,22 18.386,89
Contas à Pagar 2.551.066,00 2.145.159,60
Provisão para Pagamento de Férias 41.706,78 38.827,13
Provisão para Imposto de Renda 691.316,93 85.826,99
Provisão para Contribuição Social 283.681,46 54.023,76
Total do Passivo Circulante 3.703.104,55 2.370.294,91
Não Circulante
Contas à Pagar 76.332,74 82.218,04
Fundo de Reserva 34.934,69 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante 111.267,43 117.152,73
Patrimônio Líquido
Capital Social 63.115.652,00 54.063.652,00
Reservas de Capital 11.174.558,87 11.174.558,87
Reserva Legal 7.477.870,50 6.307.307,55
Reservas de Lucros 77.646.845,54 68.849.605,40
Total do Patrimônio Líquido 159.414.926,91 140.395.123,82

Total do Passivo 163.229.298,89 142.882.571,46

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

     31.12.2019      31.12.2018
Receita Operacional Bruta 30.677.726,60 11.190.851,39
Receitas de Locação de Imóveis 30.677.726,60 11.190.851,39
Despesas e Receitas Operacionais (3.818.578,42) (1.845.536,61)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (730.195,70) (730.928,24)
Despesas Financeiras (29.394,49) (30.409,71)
Despesas Tributárias (1.187.619,38) (483.193,25)
Despesas Imobiliárias (1.108.742,96) (7.955,52)
Outras Despesas (1.134.988,60) (670.266,03)
Despesas Patrimoniais (20.883,64) (85.846,94)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (1.155,68) (2.120,13)
Receitas Financeiras 292.877,80 165.183,21
Receitas Diversas 101.524,23 -
Resultado Antes das Provisões 26.859.148,18 9.345.314,78
Provisão para Contribuição Social (919.003,77) (337.155,09)
Provisão para Imposto de Renda (2.528.885,49) (912.541,92)
Resultado Após Provisão dos Impostos 23.411.258,92 8.095.617,77
Reserva Legal (1.170.562,95) (404.780,89)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (1.155,68) (2.120,13)
Saldo à Disposição da Diretoria 22.239.540,29 7.688.716,75

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº. 60.583.747/0001-41

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 21 de janeiro de 2020 A Diretoria

Investimentos em Coligadas e Controladas
Nossa Participação no Patrimônio Líquido

Empresa Capital Social Patrimônio Líquido Resultado do Exercício            Porcentagem                  Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.113.851,93 (5.345,01) 21,621621% 1.321.913,89
CBIP Empreendimentos
  e Participações Ltda 10.000,00 10.000,00 - 90,000000% 9.000,00

1- Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2018, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas
estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práti-
cas Contábeis - Os títulos e valores mobiliários estão representados por
aplicações de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. O contas à
receber refere-se a valores devidos por terceiros que serão recebidos no
próximo exercício. Os imóveis registrados no realizável a longo prazo, estão
contabilizados pelo custo de aquisição. Os depósitos judiciais estão em
garantia de processos de IPTU sobre imóveis, processos judiciais, receita
federal e processos trabalhistas. Os investimentos em sociedades coligadas
e controladas, estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, e a
variação dos investimentos computados no resultado do exercício. O imobi-
lizado está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada
pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida
útil-econômica dos bens e reconhecida no resultado do exercício. Contas à
pagar são dívidas contraídas com terceiros que serão pagas no próximo
exercício. As provisões para imposto de renda e contribuição social sobre

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

        31.12.2019      31.12.2018
Atividades Operacionais 23.433.298,24 8.183.584,84
Lucro Líquido do Período 23.411.258,92 8.095.617,77
Depreciações 20.883,64 85.846,94
Equivalência Patrimonial 1.155,68 2.120,13
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (10.915.598,19) (17.834.788,39)
Contas à Receber (7.839.770,90) (37.742,21)
Imóveis (3.051.407,44) (17.710.107,58)
Impostos à Compensar 13.396,65 (5.316,44)
Móveis e Utensílios - (14.199,46)
Veículos (24.294,85) (63.164,65)
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas (9.000,00) -
Outras adições em Investimentos (4.521,65) (4.258,05)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (3.064.531,49) 9.704.741,62
Contribuições e Encargos à Recolher 6.200,62 (9.001,73)
Impostos à Pagar 82.675,33 3.363,92
Contribuição Social e Imposto de Renda 835.147,64 4.576,09
Contas à Pagar 400.021,10 5.566,51
Provisão de Férias 2.879,65 236,83
Capital integralizado 9.052.000,00 9.700.000,00
Dividendos Distribuídos (13.443.455,83) -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 9.453.168,56 53.538,07
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 1.191.953,53 1.138.415,46
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 10.645.122,09 1.191.953,53
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 9.453.168,56 53.538,07

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2017 44.363.652,00 11.174.558,87 5.902.526,66 61.158.768,52 122.599.506,05
( - ) Capital integralizado 9.700.000,00 - - - 9.700.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 8.095.617,77 8.095.617,77
Reserva Legal - - 404.780,89 (404.780,89) -
Saldo em 31.12.2018 54.063.652,00 11.174.558,87 6.307.307,55 68.849.605,40 140.395.123,82
( - ) Capital integralizado 9.052.000,00 - - - 9.052.000,00
Dividendos Distribuídos - - - (13.443.455,83) (13.443.455,83)
Lucro Líquido do Exercício - - - 23.411.258,92 23.411.258,92
Reserva Legal - - 1.170.562,95 (1.170.562,95) -
Saldo em 31.12.2019 63.115.652,00 11.174.558,87 7.477.870,49 77.646.845,55 159.414.926,91

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019
lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e serão recolhidas nos devi-
dos prazos. As receitas e despesas do presente exercício, foram contabili-
zadas pelo regime de competência. Conforme previsto na legislação, a con-
tribuição social sobre lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a
receita ajustada, acrescido do adicional de 10% sobre o excedente em cada
trimestre. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário de
2019, foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e inte-
gralizado está representado por 63.115.652 ações ordinárias nominativas,
no valor nominal de R$1,00 cada uma, tendo sido integralizado no exercício
o saldo no valor de R$9.052.000,00. Foi distribuído aos acionistas no ano de
2019, dividendos no valor de R$13.443.455,83. O lucro líquido apurado em
31 de dezembro de 2019, ficará a disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equi-
valentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário
disponível na sociedade, saldo em poder de bancos e aplicações financeiras
de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração
dos fluxos de caixa são: Caixa e saldo em bancos = R$437.084,79; Aplica-
ções financeiras de curto prazo = R$10.208.037,30; Caixa e equivalentes de
caixa = R$10.645.122,09.

São Paulo, 21 de janeiro de 2020

André Kissajikian - Diretor
Maria José Sales Norte

Contadora - CRC 1SP060707/O-5

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.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  48.582.386,22 43.694.750,01
Caixa e Equivalentes a Caixa  422,62 7.630,45
Arrendamentos a Receber  79.671,00 45.154,00
Imóveis a Venda  48.502.292,60 43.641.965,56
Não Circulante  7.227.050,89 7.212.082,13
Creditos a Receber  239.764,44 226.217,73
Titulos a Receber  100.627,66 100.627,66
Depósitos e Cauções  6.706.193,45 6.704.771,40
Investimentos  180.020,17 180.020,17
Imobilizado  54.233,24 54.233,24
(-) Depreciações Acumuladas  (54.233,24) (54.233,24)
Intangível  445,17 445,17
Total do Ativo  55.809.437,11 50.906.832,14

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  1.194.168,38 52.166,87
Obrigações Tributarias  1.194.168,38 52.166,87
Não Circulante  91.701.835,45 87.472.514,05
Creditos de Pessoas Ligadas  53.703.806,90 49.220.467,17
Tributos Parcelados  4.708.984,44 4.963.002,77
Recebimento Antecipado  33.289.044,11 33.289.044,11
Passivo a Descoberto  (37.086.566,72) (36.617.848,78)
Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00
(-)Prejuizos Acumulados  (44.301.230,72) (43.832.512,78)
Total do Passivo  55.809.437,11 50.906.832,14

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  1.961.937,00 1.869.556,00
(-) Impostos S/Arrendamentos  71.610,81 68.238,81
Receita Operacional Liquida  1.890.326,19 1.801.317,19
Despesas Administrativas  186.709,94 267.662,94
Impostos e Taxas  493.658,40 3.221.043,26
Despesas Financeiras  1.489.373,56 3.003.264,15
Outras Receitas  231,09 8.180,31
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (279.184,62) (4.682.472,85)
Contribuição Social e IR  189.533,32 182.064,11
Prejuizo Líquido do Exercício  (468.717,94) (4.864.536,96)

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Lucros/ Prejuizos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2017  7.214.664,00 - (38.967.975,82) (31.753.311,82)
Resultado do Exercicio  - - (4.864.536,96) (4.864.536,96)
Em 31/12/2018  7.214.664,00 - (43.832.512,78) (36.617.848,78)
Resultado do Exercicio  - - (468.717,94) (468.717,94)
Em 31/12/2019  7.214.664,00 - (44.301.230,72) (37.086.566,72)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com o CPC PME, em concordância com ás Leis n. 
6404/76,11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de 
caixa, incluem depositos bancários(R$ 422,62 em 2019 e R$ 
7.630,45 em 2018). 3- Outros ativos e passivos circulantes e 
não circulante: São demonstrados pelos valores de realização 
(ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicavél, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas e despesas são 
reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 5- As de-
preciações e amortizações foram calculadas pelo método linear 
as taxas permitidas pela legislação tributária. 6- O Capital Social 
é de R$ 7.214.664,00 totalmente integralizado e representado pôr 
5.194.518.554 ações ordinárias sem valor nominal. 7- O imposto 
de Renda e Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido. 8- A entidade suspendeu definitivamente suas ativida-
des industriais em Outubro de 1997.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exer- cício encerrado em 31 de Dezembro 
de 2019 Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 28 de Fevereiro 2020.

A Diretoria
 Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Arconic Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 32.267.478/0001-79 - NIRE 35.216.463.377

Comunicado
Em cumprimento ao artigo 1.122, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), informa-
mos que, em 01 de Janeiro de 2018, Arconic Participações Ltda., sociedade empresá-
ria limitada, atualmente com sua sede social na Rua Olimpíadas, nº 205, 4º Andar,
Conjuntos 472 e 473 no Bairro Vila Olímpia, CEP.: 04551-00, na Cidade e Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.267.478/0001-79, com seu Contrato Social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o
NIRE 35.216.463.377, recebeu por Cisão Parcial, parcela do acervo cindido da
Arconic Indústria e Comércio de Metais Ltda., sociedade empresária limitada, com
sede na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 9º Andar, Bairro Vila Nova Concei-
ção, CEP.: 04543-120, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.342.105/0006-57, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob NIRE
35217.805.565, conforme deliberações contidas nos correspondentes atos societários,
os quais se encontram arquivados e registrados, para todos os fins legais, na JUCESP,
sob os nºs. 65.611/20-2 e 65.610/20-9, ambos em sessão de 04/02/2020, respectivamente.

Volkswagen 
suspende a 
produção nas 
fábricas do País 

A Volkswagen do Brasil co-
munica suspensão de ativida-
des de todas as suas unidades 
no País a partir desta sgeunda-
-feira (23), por três semanas. 
A medida visa preservar a 
saúde de seus empregados e 
familiares em decorrência do 
avanço da COVID-19.

Até o dia 30, os empregados 
da área administrativa conti-
nuam em trabalho remoto e os 
empregados da linha de produ-
ção em folgas administradas 
por banco de horas. A partir 
de 31 de março, os empregados 
estarão em férias coletivas por 
duas semanas. Ambas as medi-
das são parte das ferramentas 
de flexibilização previstas em 
Acordo Coletivo de Trabalho. 

São 15 mil empregados, atu-
ando em quatro fábricas: São 
Bernardo do Campo, Taubaté, 
São José dos Pinhais e São 
Carlos; um centro de peças em 
Vinhedo e escritórios regionais 
com a missão de oferecer a 
melhor experiência de mobili-
dade para melhorar a vida das 
pessoas. A Volkswagen conta 
com mais de 500 concessio-
nárias em todas as regiões do 
país (ACR).
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Tecnologia é prioridade para organizações de Defesa

Gestão de crises: 
o foco é a 

vida das pessoas
Os profissionais de 
comunicação estão 
sendo desafiados 
na gestão da 
comunicação do 
tema Covid-19 
nas organizações. 
Gerenciar uma crise 
que afeta o mundo 
é uma situação 
incomum

Nenhum evento crí-
tico já ocorrido na 
área da saúde, nas 

últimas décadas, se com-
para ao que está acon-
tecendo. Mesmo para as 
organizações que têm 
todo um protocolo de crise 
sistematizado com comitê 
treinado, mapeamento de 
possíveis eventos críticos, 
perguntas e respostas, 
enfim, mesmo para quem 
tem cultura em lidar com 
temas sensíveis, esse tema 
é complexo pela velocida-
de com que muda o cenário 
(e as informações), pela 
sua abrangência e o mais 
importante, porque envol-
ve diretamente a vida de 
muitos. 

De forma geral, uma crise 
ocorre de repente, pode 
ameaçar os negócios e 
ainda pode comprometer 
a reputação da empresa 
(e as organizações que não 
são essenciais e insistirem 
em não parar terão sua 
reputação afetada com 
certeza). Nessa crise espe-
cialmente, há um agravan-
te: se as medidas não forem 
tomadas no tempo certo, 
pode-se piorar a situação 
e colocar a vida de muitos 
em risco.  

Para quem está à frente 
da gestão do tema, é impor-
tante considerar que além 
da rápida transformação 
do cenário que envolve 
a crise, cada cidade está 
vivendo um contexto di-
ferente. Isso significa que 
uma empresa que tem 
filiais em diversas localida-
des, além de ter que pensar 
em todos os seus públicos 
de relacionamento (fun-
cionários, consumidores, 
clientes, fornecedores, 
etc), precisa adotar me-
didas e formatar planos de 
comunicação específicos. 

Mesmo nas organiza-
ções que já pararam as 
atividades, o comitê deve 
continuar a se reunir dia-
riamente de forma remota 
(online). O cenário precisa 
ser visto e revisto todos 
os dias. E a comunicação 
com os públicos também. A 
comunicação (constante) 
da empresa com os seus 
públicos mostra respon-
sabilidade, transparência 
e respeito. Evidencia que 
a empresa considera as 
pessoas, sobretudo.

É preciso pensar quais 
perguntas seus públicos 
estão fazendo e também 
quais mensagens são 
importantes repassar e 
como. E ainda ter em 
mente que as perguntas 
vão mudar conforme a 
mudança de cenário. Por 
exemplo, os supermerca-
distas foram chamados 
a responder na mídia se 

pode faltar produtos, mas 
amanhã a pergunta pode 
ser outra. 

Por fim é fundamental 
ressaltar que toda crise 
pode resultar em perdas: 
humanas, materiais, eco-
nômicas, danos na imagem 
e reputação, danos na cre-
dibilidade e na confiança. 
A Covid-19 mostra a possi-
bilidade de perdas em to-
das essas áreas, portanto, 
se pudesse sugerir apenas 
uma ação, diria: evite as 
perdas humanas, priorize 
a vida. E ainda: toda crise 
gera oportunidades. 

Dessa vez, uma oportuni-
dade para todos é aprender 
a ser mais colaborativo, 
mais solidário. Muitas 
empresas estão se posi-
cionando e agindo para o 
bem comum, como fez a 
Ambev com a produção de 
álcool gel. É hora de olhar 
para o tão famoso propó-
sito enquanto empresa e 
enquanto pessoa e pensar: 
o que eu posso fazer para 
contribuir hoje? Mas isso 
precisa ser genuíno, vir da 
sua essência.

Nesse mundo incerto, 
imprevisível, complexo e 
rápido que é o de agora, 
não é possível prever quan-
do e o que acontecerá, mas 
de forma geral, quem se 
preparar antes vai reagir 
melhor durante e pode ter 
menos perdas. Formatar 
um programa de gerencia-
mento de crise - antes que 
ela aconteça – passa pri-
meiro pela empresa querer 
e depois pela reunião de 
áreas estratégicas como 
Comunicação (fundamen-
tal), RH, Segurança, TI, Ju-
rídico e outras (conforme 
o segmento da empresa). 
Na prática, isso significa 
criar um comitê, treiná-los, 
mapear possíveis eventos 
críticos, definir fluxo de 
informação, entre outras 
ações. 

Ter um plano de con-
tinuidade dos negócios 
envolve várias etapas e 
deixa as organizações 
mais preparadas. Quando 
a crise chega, a empresa 
consegue reagir melhor e 
mais rapidamente, mesmo 
que não tenha previsto o 
evento no seu protocolo. A 
pandemia é um tema que 
até pode estar nos planos 
de continuidade de negó-
cios das empresas, mas o 
ponto é que entre prever 
um evento crítico e viver 
a situação há grandes di-
ferenças. 

Além de ter os protocolos 
e planos, são necessárias 
constantes simulações 
para que na hora da crise, 
entrar em ação seja rápido. 
O desafio é que ainda há 
uma tendência em negar 
eventos críticos: “não 
passaremos por isso”, “isso 
não nos impacta”, “está 
tudo sob controle”, “isso 
vai se resolver sozinho”. 

Afinal, quem estava 
achando de verdade que 
seria afetado pelo Coro-
navírus quando foi anun-
ciado na China? 

(*) - É especialista em 
Comunicação Organizacional e 

professora na Fundação 
Fritz Müller.

Regina Hostin (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

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

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 16.04.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 16 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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 Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

De acordo com o ge-
rente de inovação do 
Sebrae, Paulo Renato 

Cabral, a inovação pode se 
apresentar de várias formas, 
desde pequenas mudanças 
na rotina dos negócios, ao fo-
car no diferente e antecipar 
tendências, até mesmo ao 
propor soluções de grande 
impacto, como o desenvol-
vimento de uma vacina.

A startup Hi Technologies 
anunciou que disponibilizará 
para o mercado, a partir de 
15 de abril, um teste realiza-
do em média de 15 minutos 
para o diagnóstico da doen-
ça. A empresa, que atua na 
área da saúde, desenvolveu, 
em 2017, um laboratório por-
tátil conectado à internet, 
chamado Hilab, capaz de 
detectar rapidamente doen-
ças infecto-contagiosas por 
meio de exames de sangue, 
realizados de forma prática 
e pouco invasiva.

Segundo o CEO, Marcus 

Startups assumem protagonismo na busca de soluções 
inovadoras no combate ao Coronavírus.
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Nos próximos 12 meses, a maioria (70%) 
das organizações de defesa investirão em 
soluções para se tornarem mais conecta-
das, automatizadas e inteligentes. Além 
disso, 70% estão priorizando estratégias 
centradas nos clientes e metade (50%) 
delas pretende investir 16% ou mais do 
orçamento disponível na força de defesa 
conectada. Essas são algumas das con-
clusões da pesquisa "O futuro da defesa: 
Defesa e a corporação conectada" (The 
future of defense: Defense and the con-
nected enterprise, em inglês), conduzida 
pela KPMG em parceria com a Forrester. 

"Tecnologias digitais são fundamentais 
para uma defesa mais efetiva e eficiente 
das unidades, sejam elas administrativas, 
táticas ou operativas. Com recursos auto-
matizados e inteligentes, os líderes dessas 
organizações podem tomar melhores 
decisões e obter vantagens estratégicas 
que os diferenciam dos oponentes", afirma 
Mauricio Endo, Sócio-líder de Governo 
e Transporte da KPMG no Brasil e na 
América do Sul. 

O conteúdo também revelou que há 
três aspectos principais que impactarão o 

Tecnologias digitais são fundamentais 
para uma defesa mais efetiva e eficiente 

das unidades.

3w
5.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Startups desenvolvem soluções 
no combate ao Coronavírus

Com alta capacidade em desenvolver produtos ou serviços de forma rápida com uso de tecnologia, as 
startups assumem protagonismo na busca de soluções inovadoras no combate ao Coronavírus

dos dados disponibilizados 
pelos boletins diários do 
Ministério da Saúde. O geó-
grafo e CEO da Siga, Mateus 
Felini, explica que a ideia 
surgiu depois de perceberem 
informações desencontra-
das e mensagens falsas sobre 
o assunto. Ele acredita que 
a visualização em forma de 
mapa contribui para maior 
conscientização das pessoas.

Fundada em 2018, a star-
tup Siga fornece dados 
para as empresas traçarem 
estratégias na abertura e ex-
pansão dos negócios, como, 
por exemplo, na escolha do 
melhor ponto de venda. No 
final do ano passado, parti-
cipou de um programa de 
aceleração, promovido pela 
Evoa, aceleradora de star-
tups. Na ocasião, o Sebrae 
colaborou no desenvolvi-
mento da estruturação da 
empresa para se tornar mais 
competitiva no mercado (AI/
Sebrae).

Figueredo, o teste será 
disponibilizado para o es-
tado de São Paulo, onde há 
o maior número de casos 
da doença, e também para 
Curitiba. A agilidade das 
startups é ponto chave num 
momento como a pandemia 
do Coronavírus. “Estamos 
acostumados a nos adaptar 
de forma rápida para mudar 
os produtos ou serviços para 

atender as necessidades que 
podem surgir repentinamen-
te”, afirmou.

Outra startup que também 
apresentou solução inovado-
ra para ajudar no enfrenta-
mento da doença é a Siga, 
startup de Geomarketing, de 
Maringá. A equipe preparou 
plataforma para mapear os 
casos suspeitos e confirma-
dos do Coronavírus, a partir 

 5) operações responsivas e cadeia de 
suprimentos; 

 6) força de trabalho alinhada e capa-
citada;

 7) arquitetura de tecnologia ativada 
digitalmente; e 

 8) ecossistema integrado de parceiros 
e alianças. 

O conteúdo explora também o futuro 
do setor, considerando todas as perspec-
tivas inovadoras que poderão agregar a 
longo prazo, como Inteligência Artificial 
(IA), Internet das Coisas (IoT) e Edge 
Computing. Outro dado relevante é que 
o 5G, com seu ecossistema associado, é 
a tecnologia disruptiva e segura que fará 
diferença no futuro. 

"As soluções digitais permitirão que 
organizações de defesa obtenham resul-
tados estratégicos em suas operações 
militares e diplomáticas. Entre os recursos 
de destaque, estão as armas de energia 
direcionadas, autônomas e hipersônicas, 
além de computação quântica", afirma o 
sócio-líder de Defesa da KPMG no Brasil, 
Paulo Pagliusi (AI/KPMG). 

setor mundial de defesa: Connected Enter-
prise (Corporação conectada), Instantly 
Informed Enterprise (Corporação ins-
tantaneamente informada) e Automated 
Enterprise (Corporação automatizada). 
Ainda de acordo com a pesquisa, são 
oito os elementos fundamentais a serem 
seguidos para as unidades de defesa se 
tornarem mais conectadas: 
 1) estratégias e ações orientadas por 

insights; 
 2) plataformas e serviços inovadores; 
 3) centricidade de missão por design; 
 4) interação sem emendas; 

O Coronavírus deflagrou 
mudanças profundas no dia 
a dia que conhecemos. Es-
colas fechadas, circulação 
bastante reduzida e muitos 
cuidados para evitar que 
a Covid-19 se propague e 
repita o cenário que vimos 
em outros países. Neste 
contexto, o excelente tra-
balho que os profissionais 
de imprensa brasileiros têm 
desempenhado é destaque 
em cobertura e informações 
relevantes à população.

Sem jornalista não há 
notícia, é verdade, e em mo-
mentos como esse, de uma 
pandemia mundial, vemos 
como o exercício da pro-
fissão é valioso. É por isso 
que lutamos no cotidiano 
por liberdade de expressão 
e de noticiar, para exaltar a 
essência de levar, em tempo 
real, informações para pes-
soas em todas as situações e 
em todos os locais. A TV e o 
rádio estão na casa de cada 
um de nós neste momento, 
são veículos fundamentais 
em pontos marcantes da 
nossa história – que agora 
vemos acontecendo ao vivo.

As medidas de proteção 
dos profissionais são impor-
tantes, tanto para preservar 
a saúde como para que os 
dados mais fundamentais 
do Coronavírus sejam de 
amplo conhecimento da 
população, afinal, todos 
têm direito à informação. 
No Estado de São Paulo, 
os boletins diários dos 
órgãos públicos também 

mudaram: são entregues 
aos jornalistas de forma di-
gital, uma forma de evitar o 
contato e preservar ambos 
os lados. 

Além disso, os jornalistas 
podem se comunicar, en-
viando perguntas, através 
de mensagens e as coleti-
vas são feitas em ambiente 
virtual. Diversos canais de 
televisão e emissoras de 
rádio reduziram a progra-
mação de entretenimento 
para oferecer mais espaço 
à grade noticiosa, uma ma-
neira corajosa de ampliar o 
acesso à informação.

Ainda estamos nos adap-
tando ao que a pandemia 
nos impõe, mas o papel da 
imprensa já é motivo de 
destaque. 

A cobertura completa, 
bem como a busca por notí-
cias claras, objetivas e, prin-
cipalmente, verdadeiras, é 
um serviço de utilidade 
pública, fundamental. Que 
todos possam identificar 
como o jornalismo é parte 
do cotidiano, mas também 
é o que nos possibilita ter 
as informações mais rele-
vantes a todo momento. Os 
desafios dos profissionais 
de imprensa são enormes 
com tarefas diárias dos 
incansáveis jornalistas, téc-
nicos e produtores. Todos 
estão movendo esforços 
memoráveis. A história os 
lembrará.

Guliver Leão - Presidente 
da Federação Nacional das 

Empresas de Rádio e Televisão.

Jornalistas na linha de frente 
da pandemia mundial

Grazielle Ueno Maccoppi (*)

O turismo é uma área mul-
tidisciplinar e que possui 
diálogo e intervenção com 
inúmeras áreas de conhe-
cimento, como a geografia, 
a história, a economia e a 
gestão. 

É essa dinâmica de arti-
culação que faz do turismo 
algo tão complexo e encan-
tador.  O gestor de turismo 
é o profissional responsável 
pela organização e opera-
cionalização da atividade 
turística de forma ampla. 
Desde a identificação de 
potencialidades até o planeja-
mento e desenvolvimento de 
empreendimentos e destinos 
turísticos sustentáveis e eco-
nomicamente viáveis. 

Nesse sentido, é possível 
afirmar que o gestor de tu-
rismo é o profissional que 
atua na atividade turística 
promovendo a transformação 
da realidade de forma positiva 
e condizente com as carac-
terísticas e necessidades 
de cada território. Estamos 
inseridos numa sociedade de 
transição e as características 
dos territórios estão, portan-
to, sujeitas a modificações de 
forma dinâmica e constante. 

Desta forma, para em-
preender e atuar na cadeia 
turística é necessário estar 

atento as tendências e ao 
comportamento da ativida-
de. É possível afirmar que as 
tendências dessa profissão 
estão relacionadas com a 
transformação tecnológica e 
ao pensamento inovador das 
práticas de turismo. Tornou-
-se necessário vislumbrar 
caminhos distintos para o 
desenvolvimento do setor. 

Podemos por exemplo, citar 
como uma tendência a busca 
humana pelo bem-estar, a 
necessidade de contato com a 
natureza e a busca pela autor-
realização, interpretadas pe-
los especialistas como formas 
de alívio ao stress, encontro 
com a satisfação pessoal e até 
autoconhecimento. Outro ca-
minho tendencioso do turis-
mo está associado à evolução 
dos meios de transporte e a 
mobilidade urbana. 

Compreendendo que esta-
mos vivendo uma era de trans-
formação tecnológica e digital 
sem precedentes, o desenvol-
vimento das infraestruturas de 
mobilidade são cenários cada 
vez mais promissores para 
prática do turismo. 

E você, está preparado para 
atuar no turismo?

(*) - É Coordenadora dos cursos 
de Gestão de Turismo e Gestão 

Empreendedora de Serviços 
do Centro Universitário 

Internacional Uninter. 

O turismo do futuro: os 
desafios da atuação profissional
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