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Nós, da Voxy, sabemos que, para muitas empresas, fazer esta 
mudança para trabalhar em casa pode ser estressante, pois as 
equipes tendem a sofrer com o isolamento e ter problemas com a 
comunicação. Por isso, com base em nossa experiência no ensino 
on-line, pensamos em compartilhar algumas dicas que têm nos 
ajudado a vencer os desafios de trabalhar em diferentes idiomas, 
culturas e fusos horários.   

Ensino on-line

Com novos parceiros, o Edital de Inovação para a Indústria 
lançou, ontem (26), uma segunda chamada para receber soluções 
contra os problemas causados pelo novo Coronavírus. Estão dis-
poníveis mais R$ 20 milhões, que serão investidos em projetos 
destinados a prevenir, diagnosticar e tratar a Covid-19 e sejam 
de aplicação imediata. Os novos recursos foram disponibilizados 
da seguinte forma: mais R$ 5 milhões pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI); R$ 10 milhões pela Empre-
sa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e 
R$ 5 milhões pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI). As inscrições podem ser feitas no site: 
editaldeinovacao.com.br.

Edital de Inovação para a Indústria

O profissional de inside sales, com expertise em métricas e em infor-
mações de negócios ganhou espaço. O emprego de insights de negócios 
baseados em dados analíticos está transformando o ambiente de vendas 
com a introdução de métricas e metodologias em todo o ciclo de captação 
e conversão dos leads. Uma das razões da mudança está em quase duas 
décadas de uso intensivo de relacionamento remoto com base na abundân-
cia de requisitos infraestruturais que antes não existiam universalmente. 
Facilidades, tais como a banda larga disponível associada à mobilidade e 
o farto acesso a ferramentas gratuitas (ou de custo relativo muito baixo) 
como Webex, Skype, Zoom, WhatsApp e todas as outras redes sociais.   

Vendedores consultivos

A Cognizant , uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e 
negócios, apresenta estudo com 42 tendências sobre o futuro do traba-
lho. O levantamento contém análises e insights coletados nos 10 anos 
de trabalho do Center for the Future of Work (CFoW - Centro para o 
Futuro do Trabalho) da empresa. As tendências foram divididas em 
cinco categorias: mudanças nos modos, nas ferramentas, na estética, 
nos desafios e no significado do trabalho.   

Impactos no futuro do trabalho

freepik

Negócios em Pauta

Visita a Imóveis 
A administradora e imobiliária Lello lançou um sistema de 

visita virtual de imóveis colocados à venda na cidade de São 
Paulo e no ABC, para que as pessoas que desejam comprar 
um imóvel possam visitá-lo sem sair de casa. A empresa 
cancelou visitas presenciais às unidades. A proposta é que, 
no caso de imóveis ocupados, os próprios donos gravem 
vídeos mostrando as diferentes áreas e os repassem por 
Whatsapp para os corretores, para serem enviados aos 
clientes. Nos imóveis vazios o corretor vai à unidade e faz 
uma transmissão ao vivo para os interessados.    Leia a 
coluna completa na página 3

Susana Falcão/O popular/reprodução
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Curso gratuito em recrutamento e seleção

@A Kenoby, software de recrutamento e seleção, disponibi-
liza em sua plataforma curso gratuito e 100% remoto, com 

direito à certificação, para profissionais de RH. O objetivo é 
contribuir para o aprimoramento das técnicas de recrutamento 
e seleção, por meio de uma metodologia proprietária para tornar 
o processo ainda mais consistente e eficiente. No formato de 
videoaulas, os conteúdos apresentados abordam conceitos sobre 
o que é marca empregadora, recrutamento e seleção, aquisição 
de talentos, triagem de currículos, como estruturar um roteiro 
de perguntas, indicadores e métricas, os melhores canais para 
publicação de vagas, descrição dos requisitos para as vagas, 
entre outros assuntos. Para participar, basta se inscrever e faz 
o cadastro na plataforma (http://universidade.kenoby.com/). 

  Leia a coluna  completa na página 2
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Apesar do mercado 
de tecnologia ser 
um universo ainda 
majoritariamente 
masculino no Brasil, é 
cada vez maior o número 
de mulheres atuando no 
segmento

Levantamento realizado 
pela Gama Academy, 

escola que capacita estu-
dantes e profissionais para 
o mercado digital, aponta 
que houve um aumento de 
50% no número de profis-
sionais capacitadas em áreas 
de tecnologia em 2019, no 
comparativo com 2018. 

Segundo a pesquisa, as 
áreas de Desenvolvimento 
Front-End, UX/UI Design 
e Growth Hacking foram as 
que mais tiveram adesão de 
mulheres ao longo do ano 
passado. O levantamento 
tomou como base o número 
de participantes no Gama 
Experience, curso de imer-
são com formato semipre-
sencial da escola que forma 
profissionais para as áreas 
de Programação, Design, 
Marketing e Vendas em até 
cinco semanas. 

Para 2020, o aumento 
da adesão feminina tende 
a crescer ainda mais. Nos 
primeiros programas reali-
zados neste ano para a área 
de Desenvolvimento, por 
exemplo, a escola formou 

Número de mulheres formadas 
em tecnologia no país cresce 50%

Fr
ee

pi
k

30 mulheres contra 19 no 
mesmo período em 2019 -- 
um aumento de 57%. 

Esse crescente interesse 
tem relação direta com o 
incentivo feito por diversas 
empresas do segmento 
para aumentar o número 
de mulheres em seu qua-
dro de colaboradores. A 
Avanade, líder em soluções 
em tecnologia de negócios 
e serviços gerenciados com 
percepções inovadoras, 
com especialização nas 
tecnologias Microsoft, é um 
exemplo. 

Em fevereiro, a companhia 
contratou, de uma só vez, 30 
desenvolvedoras formadas 

as vagas e com os propósitos 
que as companhias buscam. 
Mais de 500 startups já fize-
ram uso da Gama Academy 
com este objetivo, entre elas 
iFood, QuintoAndar, Omie, 
Loggi e outras. 

A Gama Academy foi se-
lecionada pela Singularity 
University como uma das 
10 melhores startups de 
educação e hoje é uma das 
empresas do Grupo IMas-
ters, que congrega uma co-
munidade formada por mais 
de 450 mil desenvolvedores 
e profissionais de web. E em 
2019, foi vencedora do prê-
mio da Associação Brasileira 
de Startups como melhor 
startup de educação do país.

pelo Avanade Academy 7, 
programa de estudos desen-
volvido em parceria com a 
Gama. Além de atrair, sele-
cionar e treinar profissionais 
para a área de desenvolvi-
mento, a iniciativa teve como 
objetivo alavancar a carreira 
profissional das alunas e 
aumentar o número de mu-
lheres líderes na companhia. 

O Avanade Academy 7 
é exemplo de um serviço 
corporativo customizado 
desenvolvido pela Gama. 
Direcionada para empresas 
que estão recrutando novos 
colaboradores, a modalidade 
seleciona e indica os alunos 
da Gama Academy que mais 
apresentam afinidade com 
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E 
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O COMEçO DE 
uMA gRANDE 
REVOLuçãO

    Leia na página 6

uS$ 5 trilhões na economia
Os países do G20 se comprome-

teram ontem (26) a injetar quase 
US$ 5 trilhões na economia mundial 
para superar o impacto "social, eco-
nômico e financeiro" da pandemia 
do novo Coronavírus. Os líderes 
do grupo fizeram uma reunião por 
videoconferência, inclusive com 
a participação do presidente Jair 
Bolsonaro, e se comprometeram 
a "restaurar o crescimento global, 
manter a estabilidade do mercado 
e fortalecer a resiliência".

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/startups-e-fintechs-o-comeco-de-uma-grande-revolucao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudo-aponta-42-tendencias-e-seus-impactos-no-futuro-do-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-podemos-aprender-com-o-ensino-on-line/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-tecnologias-analiticas-e-a-nova-geracao-de-vendedores-consultivos/
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News@TI
Capacitação para arquitetos gratuitamente
@A Construtech Archademy tornou o acesso gratuito à sua plata-

forma de ensino a distância, para que todos os profissionais da 
área possam continuar se capacitando mesmo durante a pandemia do 
Coronavírus que assola o Brasil. O curso “Propostas Irresistíveis” ficará 
aberto inclusive para quem não faz parte da comunidade durante um 
mês, iniciativa que tem como objetivo apoiar os pequenos e médios 
escritórios a crescer e aumentar competitividade mesmo no período 
(http://abre.ai/plataforma-archademy).
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OpiniãO

Por favor, 
use meus dados!

Talvez você já tenha 
ouvido a frase “Os 
dados são o novo 
petróleo”.

Essa analogia nos faz 
pensar que o dado 
é um ativo escasso, 

difícil de obter, e portanto, 
de alto valor econômico. 

Faz sentido. Mas o mo-
mento atual pode nos ajudar 
a refletir e perceber que é 
mais que isso. Dias antes da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) emitir o alerta 
sobre a epidemia do novo 
Coronavírus na China, a 
startup canadense de inte-
ligência artificial BlueDot 
detectou a doença e os 
locais onde iria se espalhar.

Ela fez isso usando machi-
ne learning para selecionar 
fontes de organizações de 
saúde pública, redes sociais 
e emissão de bilhetes de 
companhias aéreas. São 
dados públicos organizados 
e colocados em um modelo 
preditivo especialista em 
infectologias.Podemos dizer 
que a BlueDot se tornou a 
Cambridge Analityca “do 
bem”. Porque enquanto a 
influência da Cambridge na 
eleição de Trump e no Brexit 
fez aumentar o medo e as 
ações de privacidade de da-
dos – incluindo a aceleração 
da LGPD – o trabalho da Blue 
nos traz esperança e pode 
nos ajudar a tomar ações em 
favor da liberdade de dados.

Embora tenhamos uma 
certa tendência para um 
lado ou para o outro, a Pri-
vacidade não deveria anular 
a Liberdade. Afinal, já sabe-
mos que o mundo é mesmo 
ambíguo. Se não soubermos 
usar o melhor de cada lado, 
vamos criar resistências e 
atrasar soluções que pode-
riam estar salvando as vidas 
das pessoas que amamos.

Como cidadão, gostaria 
de fornecer meus dados 
(anonimamente) para que 
outras empresas estives-
sem fazendo esse tipo de 
trabalho. Assim, talvez a 
pandemia global tivesse 
ficado restrita à epidemia 
Chinesa detectada pela 
BlueDot e o impacto nas 
vidas e na economia teria 
sido bem menor.

Para isso, a liberdade de 
dados deve ser vista como 
uma necessidade da socie-
dade, e até mesmo ter sua lei 
específica, como a antônima 
LGPD. Algumas barreiras 
para isso acontecer estão 
relacionadas aos riscos, 
incentivos e diferenciais 
competitivos de empresas e 
consumidores. Se for nesse 
sentido, essa discussão 
pode ir longe. O valor do 
dado é maior do que o lucro 
que ele pode trazer para 
empresas e consumidores.

Agora que o mundo está 

sendo obrigado a se unir, 
temos a oportunidade de 
refletir e exergar tudo com 
novos olhos. Temos tec-
nologia – vide Inteligência 
Artificial – que poderia 
certamente prever e evi-
tar novas crises. Só que o 
dado é o combustível para 
isso, lembra? As empresas 
que vendem os softwares 
na nuvem e smartphones 
já coletam nossos dados e 
fazem uso comercial próprio 
deles. Como os governos 
poderiam criar incentivos 
corretos para que os dados 
sejam liberados e usados 
adequadamente por outras 
empresas/startups de inte-
resse público?

No ecossistema de star-
tups, está cheio de empre-
endedores engajados com 
causas desse tipo, mas 
eles precisam dos dados 
para mostrar resultados. 
No futuro, os biosensores 
embarcados nos nossos 
gadgets estarão coletando 
dados inclusive sobre a 
nossa saúde. Como isso vai 
se transformar em benefício 
para mim e para a socieda-
de? São perguntas de hoje, 
que deveriam estar sendo 
respondidas agora – antes 
da próxima crise, seja finan-
ceira ou de saúde mundial

A Coréia do Sul foi o 
país que teve mais suces-
so em conter o avanço da 
COVID-19 porque coletou 
rapidamente os dados de 
testes da população. Ainda 
há empecilhos para que toda 
a população tenha acesso 
ao dignóstico imediato. Mas 
precisou de uma pandemia 
para que as instituições bra-
sileiras anunciassem a regu-
lamentação da telemedicina.

O uso da tecnologia tem 
seus riscos, mas eles não de-
vem ser usados para manter 
nossa sociedade estagnada. 
Precisamos expandir nos-
sa educação tecnológica 
para não cairmos mais nas 
armadilhas retóricas do sé-
culo passado. Tente lembrar 
como nossos avós viam a 
doação de sangue. Prova-
velmente com muito medo 
e desconfiança. Parece que 
estamos reagindo à “doação 
de dados” de forma parecida, 
atrasando a tecnologia que 
também podia estar salvan-
do vidas (e economias). 

O resultado da BlueDot 
é evidente, claro e incon-
testável como todo modelo 
de análise de dados nasceu 
para ser. Imagine se tivés-
semos mais combustível 
(os dados) para criar novos 
modelos na área de saúde, 
educação, alimentação etc. 
Que mundo lindo seria esse!

 
(*) - É especialista em Inteligência 

Artificial, professor da SingularityU 
Brazil e CTO da Trafega.com, 

startup que oferece solução para o 
relacionamento sustentável entre 

empresas aéreas e viajantes.

Eduardo Ibrahim (*)

Principais desafios de quem 
desenvolve sistema de gestão (ERP)

Robinson Idalgo (*)

De fato, criar e manter um sistema 
de gestão empresarial não é uma 
tarefa simples, tampouco bara-

ta. Para explicar melhor, listamos as 5 
maiores dificuldades ao desenvolver 
um ERP: 

1- Tecnologia muda rapidamente
Há quem diga que a tecnologia evolui 

mais rápido que a capacidade humana. 
E não é difícil acreditar mesmo nisso, 
não é mesmo? Mas aí, ao criar um ERP 
nos deparamos com a seguinte questão: 
a dificuldade de mantê-lo atualizado, 
diante da velocidade com que as novas 
tecnologias vão surgindo e evoluindo. 
Afinal, para uma constante otimização 
de processos, garantia na segurança das 
informações, redução de riscos e, claro, 
aumento da competitividade, o seu 
sistema de ERP precisa estar sempre 
atualizado e inovador.

2- Conformidade com as Leis 
Tributárias

Para além das atualizações tecnológi-
cas, é preciso se atentar a outro fator, 
não menos importante: o trabalho com-
plexo e constante que existe para estar 
atualizado e em conformidade com as 
leis e regras tributárias. Os sistemas de 
ERP demandam que a emissão, controle 
e recebimento fiscal estejam de acordo 
com as exigências e, vale lembrar que a 
legislação fiscal está sempre mudando, 
o que não ajuda nesse processo

3- Desenvolvedores
A conta é simples: para desenvolver 

sistemas eficientes é preciso contratar 
bons desenvolvedores. Mas a verdade 
é que os bons profissionais desta área 
já estão trabalhando e custam caro. O 

salário de um programador está entre 
os mais altos do mercado 
de trabalho hoje. 

Sem falar que trata-
-se de uma profissão 
praticamente isenta de 
qualquer crise econômi-
ca. Portanto, a tendência 
é que essa remuneração 
só aumente.

4- Tempo e Dinheiro
Criar sistemas de ges-

tão envolve uma série de 
investimentos. Se gasta 
tempo, dinheiro e recur-
sos de desenvolvimento 
para criar as funciona-
lidades e, sobretudo, 
mantê-las atualizadas. 
Sem falar da contratação 
de equipe, investimento 
em treinamentos para 
capacitação e compra 
de mais equipamentos de hardware. 
Outro ponto importante que deve ser 
considerado é que para criar um ERP 
do zero, leva-se muito tempo. Para ter 
uma ideia, um software robusto leva 
anos para ser desenvolvido.

5 - Mobilidade
Até o final deste ano, estima-se que 4 

bilhões de smartphones estejam ativos 
em uso. Já é o suficiente para entender 
que nenhuma tecnologia que não es-
tiver também adaptada para o mobile 
terá vida longa, né? O ERP precisa ser 
responsivo pensando nas plataformas 
iOS e Android.

A boa notícia é que já existem op-
ções mais inteligentes 
no mercado, até mesmo 
para quem já possui um 
sistema ERP Windows. 
E ciente dessas dificul-
dades, porque não partir 
para uma nova opção de 
negócio?

O conceito de White 
Label tem se tornado 
uma opção vantajosa para 
negócios relacionados à 
ERP. Um sistema de ges-
tão empresarial que roda 
na web, é devidamente 
– e constantemente – 
atualizado com o que há 
de melhor no mercado, e 
que ainda pode ter a sua 
própria marca estampada. 
Mais do que isso, esses 
sistemas costumam ser 
soluções bem completas, 

que já vêm integradas com as princi-
pais plataformas do mercado, como 
marketplaces, e-commerces e até o 
WhatsApp.

Portanto, adquirir esse tipo de negó-
cio, consegue um modelo simplificado 
e de fácil gestão, com toda a infraestru-
tura necessária para realizar operações 
específicas e complexas, eliminando a 
necessidade de desenvolvimento inter-
no, custos com equipe, manutenção e 
atualizações.

(*) É criador do Revenda Software. Mais informações 
no site: https://www.revendasoftware.com.br

Vender softwares de gestão empresarial é um desafio para você? Possui um sistema de gestão ERP 
Windows e se vê com dificuldades em mantê-lo atualizado em meio a tantas novidades tecnológicas?
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“Até o final deste 
ano, estima-se 
que 4 bilhões 
de smartphones 
estejam ativos em 
uso. Já é o suficiente 
para entender que 
nenhuma tecnologia 
que não estiver 
também adaptada 
para o mobile 
terá vida longa, 
né? O ERP precisa 
ser responsivo 
pensando nas 
plataformas iOS e 
Android.
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Dicas para elevar o desempenho do notebook 
durante o home office

Em um período em que muitos pro-
fissionais estão trabalhando de casa, o 
notebook se tornou uma ferramenta es-
sencial para garantir que os compromissos 
continuem sendo realizados e as tarefas 
sejam entregues. Por isso, é fundamental 
ter à disposição um aparelho com alto 
nível de desempenho, capaz de oferecer 
uma jornada contínua e sem travamentos 
durante a execução de atividades. E a 
Samsung elaborou uma lista com cinco 
dicas de como potencializar a performance 
de seu equipamento e também aumentar 
a produtividade por meio do uso de mo-
nitores. Confira:

Elimine arquivos temporários
Durante o dia, passamos longas horas 

utilizando a Internet, seja para procurar 
alguma informação, acessar o e-mail ou 
participar de uma videoconferência. Em 
meio à navegação, há um acúmulo de 
arquivos temporários, cache e relatórios 
de erros que ocupam espaço interno. 
Então, antes de iniciar as tarefas, faça 
uma limpeza de disco/cache por meio 
da ferramenta já existente no Windows.

Desinstale programas que não sejam 
utilizados em sua rotina

Outro ponto importante para assegu-
rar o alto nível de desempenho está na 

assertividade dos programas instalados 
no notebook. Verifique os programas 
existentes em seu dispositivo e, se pos-
sível, desinstale por meio do Painel de 
Controle aqueles que você utilizou para 
resolver uma situação específica e que já 
não usa há muito tempo. Provavelmente, 
você notará a melhora de desempenho 
imediatamente.

Abra o menor número possível 
de abas no navegador

Você começa a executar uma tarefa, 
mas, em paralelo, alguém lhe pede para 
fazer outra atividade ou checar um e-
-mail. Para não precisar fazer novamente 
a pesquisa ou procurar a página em que 
estava, prefere manter a aba aberta. A 
dica é simples: feche as abas que não 
estão sendo usadas e opte por abri-las 
novamente quando necessário. Consi-
derando que cada aba aberta consome 
memória, quanto menos abas abertas, 
menos memória consumida, maior o nível 
de performance da máquina.

Não execute programas 
automaticamente

Sempre que possível, evite que progra-
mas sejam executados automaticamente 
em segundo plano logo ao iniciar o no-
tebook. Vá ao Gerenciador de Tarefas e 

desative esta função do aplicativo. Com 
menos memória consumida e o proces-
sador direcionado para a tarefa que está 
sendo realizada, há possibilidade de o 
desempenho ser elevado.

Ajuste o brilho e economize bateria
Para minimizar o cansaço visual e asse-

gurar a durabilidade da bateria após longas 
horas de trabalho em frente ao notebook, 
o ajuste do brilho da imagem é essencial. 
Apertando as teclas FN+F2 ou FN+F3, o 
usuário pode diminuir o brilho quando 
estiver em locais internos, com pouca luz, 
ou aumentá-lo, pensando principalmente 
em cenários externos, com muita luz, 
como varanda, jardim ou quintal.

Dica extra: Trabalhe em duas telas 
para aumentar a produtividade

Aqui a dica é para proporcionar maior 
conforto e otimizar o ritmo de trabalho. 
Caso seja necessário analisar arquivos 
simultaneamente, opte, se possível, por 
trabalhar em duas telas, com um monitor 
Samsung complementando a experiência 
oferecida pelo notebook. Uma possibilida-
de, inclusive, é utilizar um monitor curvo 
da marca, aumentando a imersão no tra-
balho e diminuindo a distração periférica.

Robinson Idalgo
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Medidas extrajudiciais 
para desafogar 

o Judiciário

O cenário em 
cartórios vem 
mudando a forma de 
fazer negócios

As medidas extraju-
diciais que hoje de-
safogam o judiciário 

vem ganhando espaço e 
agilizando os processos de 
pessoas físicas e jurídicas. 
Os resultados práticos des-
sas medidas já podem ser 
sentidos nos números de 
atos realizados agora pelos 
cartórios que antes só eram 
realizados na esfera judicial.

A delegação de novas ati-
vidades aos cartórios feita 
pela Corregedoria Nacional 
de Justiça tem incentivado 
e contribuído no sentido de 
proteger legalmente os cida-
dãos e seus bens.  As serven-
tias passaram a ter relevante 
papel para prevenir litígios 
e a ser a melhor opção para 
diminuir o ingresso de ações 
no Judiciário, já lotado de 
processos judiciais.

Os cartórios estão cada 
vez mais preparados para 
atender tais demandas, e 
ainda estão paulatinamente 
disponibilizando serviços 
através das plataformas 
virtuais. Tudo isso, além de 
incentivar, proporciona aos 
clientes prestação de ser-
viços seguros e eficientes.

Vale registrar, a Lei já 
permite a realização de 
inventários, partilhas, tam-
bém de separação e divórcio 
consensuais sem a necessi-
dade do processo judicial, 
por escritura pública. Isso 
é possível se todos os inte-
ressados forem maiores e 
capazes e concordarem com 
a forma de dividir os bens. 

A instituição do inventá-
rio fora do Judiciário veio 
para agilizar e baratear 
esse procedimento, inclu-
sive, no Rio de Janeiro, já 
é possível fazer inventário 
extrajudicial nos casos em 

que há testamento, o que 
antes não era permitido. 
Infelizmente, no caso do 
inventário ser judicial, além 
do custo elevado , ainda há a 
questão da demora até que 
todos os trâmites, divisão de 
herança, sejam resolvidos. 

Essa perda de tempo, 
além de acarretar desgaste 
nas relações dos envolvi-
dos, ainda contribui para 
a dilapidação do valor do 
patrimônio, pois os bens 
acabam sofrendo com o pas-
sar do tempo, deterioram e 
muitas vezes nem servem 
mais para uso.

É importante ressaltar  
que mesmo que já tenha 
sido iniciado um Inventário 
no Judiciário é possível, 
a qualquer momento, ser 
solicitada a desistência da 
via judicial, para promoção 
da via extrajudicial – fora 
do Judiciário, sendo livre a 
escolha o tabelião de notas, 
de acordo com a vontade dos 
herdeiros e interessados.

Assim, sabendo dessa pos-
sibilidade de existir tanto 
o procedimento judicial, 
quanto o extrajudicial, no 
momento de abertura do 
inventário, ou seja, com a 
ocorrência do falecimento,  
vai ser necessário contratar 
advogado ou acudir-se de 
defensor público a fim de 
decidir se o processo corre-
rá com um Juiz (judicial) ou 
através de escritura pública 
(no cartório).

A desjudicialização, ou 
seja, a utilização de pro-
cedimentos extrajudiciais, 
representa avanço na reso-
lução dos conflitos da so-
ciedade e contribui signifi-
cativamente para desafogar 
o Poder Judiciário, além 
de ser uma nova forma de 
acesso à Justiça.

(*) - Advogada, Pós em Neurociências 
Aplicadas à Aprendizagem (UFRJ) e em 

Finanças com Ênfase em Gestão de 
Investimentos (FGV), é Especialista em 

Mediação e Conciliação de conflitos, 
Proteção Patrimonial.

Luciana Gouvêa (*)
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D - Camex zera Impostos 
Foi publicada ontem (26) no DOU, a medida anunciada pela Câmara 
de Comércio Exterior (Camex) que zera o imposto de importação de 
61 itens para o combate ao novo Coronavírus. A medida tem vigência 
até 30 de setembro, e se enquadram na lista produtos como kit para 
teste do Covid-19, equipamentos e aparelhos médico-hospitalares e 
farmacêuticos, além de álcool etílico, oxigênio, cloreto de sódio, equi-
pamentos de oxigenação e intubação, aparelhos de respiração artificial, 
entre outros. As tarifas de importação cobradas pelos bens industriais 
eram de até 35%. Os produtos de direito antidumping também tiveram 
suas alíquotas zeradas.

E - Metrologia e Qualidade
No próximo dia 30, com início às 11h e duração prevista de 45 mi-
nutos, a alemã ZEISS, referência mundial em tecnologia voltada à 
metrologia industrial, realiza o webinar gratuito “Acessórios: o cami-
nho para produtividade”. O evento é online e integra a programação 
anual da multinacional, especialista no desenvolvimento de soluções 
e tecnologias para indústria brasileira e internacional. Voltado aos 
profissionais das áreas de metrologia e controle de qualidade, o semi-
nário apresenta soluções e inovações de baixo custo para aumentar a 
produtividade da indústria. As inscrições podem ser feitas pelo site: 
(https://bit.ly/33vcyWw).  

G - Cursos Online
A Escola Virtual, portal de e-learning da Fundação Bradesco, tornou-
-se mais uma grande aliada de quem busca aprimorar o conhecimento 
e a formação durante o período de quarentena em casa. Oferece 
cursos on-line gratuitos, em áreas como Contabilidade e Finanças, 
Administração, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação 
e Tecnologia. Para se inscrever não é necessário ter formação ante-

A - Profissionais da Área de TI
O Looke é um serviço de streaming de vídeos sob demanda, focado em 
conteúdo de entretenimento: filmes, séries, shows, documentários e curtas, 
de clássicos a produções recém-saídas do cinema. A plataforma está em 
busca de novos profissionais da área de tecnologia, com oito vagas abertas 
para desenvolvedores na cidade de São Paulo. A empresa busca grandes 
talentos entre Desenvolvedores Back-end Sênior - 3 vagas;  Full Stack - 2 
vagas; Front-end Pleno - 1 vaga; Android Sênior - 1 vaga; iOS Sênior - 1 
vaga. Interessados devem enviar e-mail para: (vagaslooke@looke.com.br).

B - Gastronomia Libanesa
Para garantir que as pessoas sejam atendidas com qualidade e confor-
to nas suas residências, a Alyah Sweets oferece 50% de desconto na 
maioria de seus pratos e doces durante a quarentena. Caso o cliente 
opte pela retirada no local, ao comprar 1 kg de doce ganhará de brinde 
outra lata ou porção com a mesma quantidade. Tanto a loja de doces 
quanto o restaurante possuem serviço delivery, além da possibilidade 
de o cliente fazer o pedido por telefone, aplicativo de entrega, ou retirar 
diretamente na loja. Outras informações (www.alyahsweets.com.br), 
tel. (11) 2371-2125. 

C - Conscientizando Turistas 
Em tempos de crise com o novo Coronavírus, algumas se destacam ao tentar 
levar uma mensagem positiva, mesmo em momentos de crise. O mercado 
de turismo foi um dos mais afetados, uma vez que a orientação da OMS 
é de ficar em casa. Destinos turísticos tiveram que se fechar para evitar 
problemas ainda maiores com a pandemia. Pensando nisso, foi criada em 
Ilhabela uma campanha para que os turistas respeitem as orientações de 
isolamento e não viagem para a ilha neste momento. O mote da campanha 
“#atedaquiapouco”, recomenda que Ilhabela continue nos planos dos 
turistas, mas que venham somente quando essa fase mais delicada passar. 

rior, apenas ter no mínimo 14 anos, possuir CPF e conta de e-mail 
válida. A cada ano, cerca de 1,2 milhão de cursos são concluídos, 
com um índice de satisfação de 89%. Mais informações e acesso à 
lista completa de cursos oferecidos, acesse (https://www.ev.org.br/).

H - Energia Solar
Um dos maiores eventos no País sobre energia solar e as aplicações 
nas tecnologias do futuro, previsto para maio, acaba de ser adiado 
para o mês de novembro deste ano, como medida preventiva ao surto 
do novo Coronavírus no Brasil. Organizado pela ElektSolar, especia-
lizada em treinamentos para profissionais do mercado fotovoltaico, o 
evento, intitulado “360 Solar: Conectando a Energia Fotovoltaica com 
o Futuro”, debaterá temas como casa inteligente, veículos elétricos, 
armazenamento por baterias e redes inteligentes de distribuição de 
energia. Acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro. Mais informações: 
(https://360solar.com.br/).

I - Cirurgias Virtuais 
O cirurgião dentista Dr. Vinicius Garcia Araújo, especialista no uso da 
tecnologia de cirurgias virtuais e implantodontia, usando impressoras 
3D, acredita que o que muitos achavam ser ficção científica se torna cada 
vez mais necessário em um contexto de pandemia global: "No futuro 
teremos mãos mecânicas, robôs que vão ser operados remotamente 
por dentistas, médicos e cirurgiões de um modo geral. Cada vez mais 
vamos ter cirurgias guiadas, planejamentos 3D virtuais e tudo será feito 
com o mínimo de contato humano com o paciente na hora da operação, 
prevenindo não apenas contágio mas também aumentando a precisão e 
assertividade dos procedimentos”. 

J - Empreendedor Social
Líderes de iniciativas inovadoras em organizações não governamentais e 
empreendedores de negócios de impacto social têm até 3 de maio para 
se inscrever no Prêmio Empreendedor Social 2020. Iniciativa da Folha 
de S.Paulo em parceria com a Fundação Schwab, chega à 16ª edição com 
benefícios, para finalistas e vencedores, que totalizam os R$ 350 mil. 
São três categorias – Empreendedor Social, Empreendedor Social de 
Futuro e Troféu Grão, sendo essa última, destinada exclusivamente às 
ONGs  Inscrições: (https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/
cadastro.shtml) e envio de um vídeo de até três minutos com o resumo 
da própria trajetória e do impacto que gera.

Levantamento realizado 
pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) estima que 
quatro em cada dez (38,8%) 
brasileiros adultos estavam 
negativados em fevereiro – o 
equivalente a 60,8 milhões 
de pessoas.

No segundo mês de 2020, 
o volume de consumido-
res com contas atrasadas 
cresceu 1,23% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior, o que representa 
uma desaceleração no cres-
cimento da inadimplência no 
país – em janeiro, a taxa era 
de 1,38%.

Na mesma direção e com 
dados ainda mais positivos, 

O que se espera para os próximos meses 
é uma incerteza muito grande.
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A produção de café em 
nível mundial prevista para 
o ano-cafeeiro 2019-2020 
está estimada em 168,86 
milhões de sacas de 60kg, 
volume físico que represen-
ta uma redução aproximada 
de 0,8% em relação a 2018-
2019. Assim, estima-se que 
a safra de café da espécie 
arábica diminuirá em torno 
de 3,9%, com produção de 
96,37 milhões de sacas, 
e que a de café robusta 
aumentará 3,7%, chegando 
a 72,5 milhões.

Neste contexto, calcula-
-se que o consumo mundial 
de café está estimado em 
169,34 milhões de sacas 
no ano-cafeeiro 2019-2020, 
demanda que apresenta 
desempenho 0,7% superior 
ao consumo de 2018-2019, 
que foi de 168,10 milhões de 
sacas. Com base nesses da-
dos, também se estima que o 
ano-cafeeiro 2019-2020 deve 

O consumo mundial de café está estimado 
em 169,34 milhões de sacas.

fia
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

A FecomercioSP considera positivo o pa-
cote de medidas anunciadas pelo BNDES, 
no sentido de tentar minimizar os prejuízos 
que a disseminação do Coronavírus tem 
causado à economia brasileira.

São quatro ações principais. 
Transferência de recursos do fundo PIS/

Pasep para o FGTS, cerca de R$ 20 bilhões, 
que posteriormente poderão ser liberadas 
para saque; suspensão temporária de pa-
gamentos de parcelas de financiamentos 
feitos anteriormente pelas empresas, tanto 

diretos (R$19 bilhões) quanto indiretos (R$ 
11 bilhões); e R$ 5 bilhões de ampliação 
de crédito de capital de giro para micros, 
pequenas e médias empresas.

A Federação lembra que as medidas de 
ampliação de crédito e a suspensão de 
pagamento de dívidas foram sugeridas ao 
ministro Paulo Guedes em ofício enviado 
na semana passada, após a Entidade ouvir 
empresários e associados sobre as difi-
culdades para enfrentar a pandemia (AI/
FecomercioSP).

ONU lança plano 
de US$2 bilhões 
para evitar crise 
humanitária

O secretário-geral das 
Nações Unidas, António 
Guterres, anunciou o lança-
mento de um plano global 
de resposta humanitária de 
US$ 2 bilhões para combater 
a pandemia do novo Corona-
vírus (Sars-CoV-2) em alguns 
dos países mais vulneráveis 
do mundo. O Covid-19 já atin-
giu mais de 400 mil pessoas 
e provocou a morte de quase 
20 mil pessoas. 

Guterres informou que 
o objetivo da iniciativa é 
combater o vírus "nos países 
mais pobres" e responder às 
necessidades das pessoas 
mais vulneráveis, que já 
enfrentaram diversas crises 
humanitárias em decorrência 
de conflitos, mudanças cli-
máticas e desastres naturais.

"O mundo enfrenta uma 
ameaça sem precedentes, 
interrompendo bilhões de 
vidas e colocando em risco a 
economia mundial", alertou o 
chefe da ONU. 

De acordo com Guterres, "o 
Coronavírus está ameaçando 
toda a humanidade e, por-
tanto, todos precisam lutar, 
já que as respostas de cada 
país não serão suficientes.  A 
iniciativa objetiva fornecer 
equipamento de laboratório 
para testar o vírus e supri-
mentos médicos. Entre as 
medidas também está a insta-
lação de estações de lavagem 
de mãos em assentamentos e 
o lançamento de campanhas 
de informação (ANSA).

Quatro em cada dez brasileiros 
estavam negativados em fevereiro
No segundo mês de 2020, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 1,23% em relação 
ao mesmo período do ano anterior

0,22%. Na visão do presi-
dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, o que se 
espera para os próximos 
meses é uma incerteza muito 
grande.

“A pandemia do novo 
Coronavírus e as medidas 
de contenção do contágio 
via isolamento social terão 
forte impacto na demanda 
interna. Ainda não é clara 
a extensão deste impacto 
sobre a economia brasilei-
ra, mas, sem dúvida, ele 
vem na direção negativa. É 
provável que a recuperação 
econômica seja interrompida 
e que vejamos aumento de 
desemprego, queda na ren-
da e consequente piora nos 
números de inadimplência” 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

o número de dívidas ficou 
0,30% menor do que em 2019 
na comparação anual, dado 
que evidencia queda pelo 

nono mês consecutivo. Em 
relação ao mês de janeiro, 
o número de dívidas caiu 
0,11% e o de devedores, 

Governo atende FecomercioSP e estende crédito do BNDES

Consumo mundial de café 
supera produção

registrar um déficit de 0,48 
milhão de sacas, na relação 
entre consumo e produção.

Exclusivamente no mês 
de janeiro de 2020, as ex-
portações mundiais de café 
totalizaram 10,29 milhões de 
sacas, desempenho ligeira-
mente menor que as 11,14 
milhões de sacas exportadas 
em janeiro de 2019. E, ainda, 
nos quatro primeiros meses 

do ano-cafeeiro 2019-2020, 
que compreende o período 
de outubro a janeiro, as 
exportações diminuíram 
5,8%, com 39,53 milhões 
de sacas vendidas aos 
países importadores, em 
comparação com as 41,95 
milhões de sacas exporta-
das no mesmo período do 
ano-cafeeiro anterior (AI/
Embrapa Café).

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

ou ligue para

Tel: 3106-4171
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O Mundo Parou... 
e agora?

No chamado mundo 
globalizado que 
diminui as distâncias 
entre as pessoas 
e, dentre outros 
aspectos, promove a 
conexão de fatores 
relacionados à 
economia, política 
e cultura, inúmeros 
são os desafios que 
devem e precisam ser 
equacionados

Interesses que nem 
sempre são claros ins-
tigam um movimento 

crescente que gera muita 
turbulência. Em todos os 
seguimentos da socieda-
de global o que se busca 
é o resultado imediato. 
Com isso, toda forma de 
intolerância e violência 
tornou-se habitual. Apesar 
de toda tecnologia e mo-
dernidade disponibilizada, 
a triste constatação é que 
o mundo vive uma ordem 
social que fomenta o indi-
vidualismo, o egoísmo e o 
materialismo.

A ciência comprova essa 
afirmação quando nos diz 
que a depressão, que aco-
mete pessoas de qualquer 
idade, ou seja, desde a 
criança até o idoso, está 
se tornando a doença do 
século. É o chamado o mal 
da vida moderna. A depres-
são pode ser caracterizada 
por um conjunto de sinais 
e sintomas como tristeza, 
queda de energia, alte-
rações no apetite, sono e 
desejos sexuais, choro fácil 
etc. Enfim, num processo 
lento a pessoa se desarmo-
niza e se interioriza porque 
o convívio em sociedade 
não supre suas necessi-
dades mais elementares e 
básicas.

O planeta, como um cor-
po vivo, também tem dado 
inúmeros sinais de instabi-
lidade. A humanidade trata 
essas vidências - como 
catástrofes – com certo 
desdém, mas os sinais pre-
cisam ser entendidos, pois 
é preciso quebrar o frenesi 
das ilusões e obrigações 
que nos prendem à matéria 
e que, por exemplo, nos 
impede de olhar para o céu, 
de ouvir e ser embalado 
pelo som dos pássaros, 
de colher uma fruta na 
árvore, de respirar o ar da 
montanha,  desfrutar de 
momentos com a família e 
com os amigos.

A humanidade não está 
bem... Somos todos muito 

ocupados... Mas sempre 
nos é dada a oportunidade 
de refletir e recomeçar.

O planeta está em sus-
pensão ... um ser mínimo, 
um vírus quase invisível 
teve o poder de inter-
romper toda agitação do 
planeta, propiciando que 
todos se recolham em fa-
mília. Esse vírus, ao invés 
de um inimigo, é um amigo 
que nos dá a grande opor-
tunidade de fazermos uma 
autocrítica para reconhe-
cermos nossos defeitos, 
sobre quem somos e como 
estamos usando a oportu-
nidade da vida.

Vivemos o início de 
uma era de mudança e 
podemos ser partícipes 
da necessária alteração 
da estrutura social que 
fomenta o egoísmo para 
que os verdadeiros prin-
cípios democráticos do 
mundo ganhem força e, 
independentemente de 
qualquer diferença da 
matéria, todos os homens 
sejam respeitados como 
iguais com a aplicação da 
lei do amor ao próximo. 
Essa participação deve 
ser livre do jugo da maté-
ria, consciente, imparcial 
e responsável porque se 
relaciona com a noção de 
bem comum, ou seja, para 
toda coletividade. 

Ser partícipe desse pro-
cesso é vencer os próprios 
impulsos do egoísmo pelo 
da fraternidade, contri-
buindo de modo efetivo 
para a transformação mo-
ral do planeta e, como 
consequência, para sua 
evolução espiritual. Como, 
“às vezes é necessário que 
o mal chegue ao excesso, 
para tornar compreensível 
a necessidade do bem e das 
reformas” (Allan Kardec) 
esta é a oportunidade de 
sermos agentes ativos para 
que o bem comum seja 
o fator mais importante 
em qualquer resolução e, 
desse modo, na construção 
de um mais mundo justo e 
perfeito.

Pela reforma íntima, 
façamos a revolução do 
amor, enquanto aquela que 
transforma o ser que tem 
tendência para o egoísmo 
em um ser educado para a 
paz, mesmo porque "Não 
há nada mais trágico nes-
te mundo do que saber o 
que é certo e não o fazer.” 
(Martin Luther King).

(*) - É vice-presidente do 
Conselho Curador da Fundação 

Arnaldo Vieira de Carvalho, 
mantenedora da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa.

Paulo Eduardo de Barros Fonseca (*)
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A incerteza momentâ-
nea leva as empresas 
a evitarem os inves-

timentos, o que refletirá 
drasticamente na economia 
brasileira. A última crise foi 
em 2008 e causou grandes 
reviravoltas no setor finan-
ceiro, também de âmbito 
global. 

O especialista em finanças 
e investimentos, CEO do 
Grupo GR Discovery, Mateus 
Lucio, explica como ameni-
zar o impacto neste período 
de fragilidade econômica. “O 
mercado tende a manter-se 
em queda nas próximas se-
manas. Por isso, a recomen-
dação é dar preferência para 
opções vendedoras. Ou seja, 
dólar ou ouro”, exemplifica 
o executivo. 

A tônica é investir sem 
correr grandes riscos. Ren-
dimento de renda fixa, por 
exemplo, se for pré-fixado 

O mercado tende a manter-se em queda nas próximas semanas.
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A Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico 
(ABComm), em parceria 
com o Compre & Confie, 
empresa de inteligência 
de mercado focada em 
e-commerce, divulga re-
latório com as variações 
no faturamento do e-
-commerce brasileiro cau-
sadas pela crise do novo 
Coronavírus (Covid-19).  
O estudo compara vendas 
realizadas em fevereiro e 
março de 2020 com as do 
mesmo bimestre de 2019 
e mostra aumento signifi-
cativo no consumo dentro 
do varejo digital.

Em números, a análise 
mostra que houve au-
mento significativo no 
consumo das categorias 
de Supermercados (80%), 
Saúde (111%) e Beleza 
e Perfumaria (83%). Por 
outro lado, segmentos 
como Câmeras, Filma-
doras e Drones (-62%), 
Games (-37%), Eletrôni-
cos (-29%) e Automotivo 
(-20%), apresentaram 
forte queda no período.

“Houve uma mudança 
significativa no compor-
tamento do consumidor 
com a chegada da Co-
vid-19. Setores que geral-
mente apresentam bons 
resultados tiveram queda 
significativa, enquanto 
outros, de menor porte 
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Setor de embalagens 
se desdobra 
para garantir 
abastecimento

Por ser grande fornece-
dora de bens considerados 
essenciais, a indústria de 
embalagem tem atuado 
para que não haja desabas-
tecimento da população e, 
principalmente, das áreas 
farmacêutica, hospitalar, ali-
mentícia e de e-commerce, 
no período de quarentena 
como medida de combate 
ao Coronavírus. Na Grande 
São Paulo, duas indústrias do 
ramo têm adotado uma série 
de medidas para garantir a 
segurança de seus funcioná-
rios ao mesmo tempo em que 
asseguram a operação em 
suas fábricas para atender 
a alta demanda vinda desses 
setores, diante do enfrenta-
mento à pandemia.

A área de equipamentos 
hospitalares está deman-
dando muito trabalho para 
a Maximu’s Embalagens 
Especiais, localizada em 
Ribeirão Pires e que atua 
com embalagens plásticas 
de proteção. “Estamos re-
cebendo muitos pedidos 
emergenciais e, por isso, 
estamos trabalhando, dentro 
do possível, tomando todas 
as medidas de prevenção”, 
fala o diretor da Maximu’s 
Embalagens Especiais, Mar-
cio Grazino. Álcool gel está 
disponibilizado para toda a 
fábrica e a necessidade de 
constante higienização das 
mãos é reforçada.

Em São Bernardo do Cam-
po, na Mazurky, empresa 
de embalagens de papelão 
ondulado, o trabalho tem 
sido intenso para atender aos 
pedidos da indústria farma-
cêutica. “Sem embalagem, 
o medicamento, não chega 
ao consumidor final, então, 
o trabalho continua sendo 
feito, mas com série de ações 
para proteger nossa equipe”, 
destaca o diretor da empre-
sa, Eduardo Mazurkyewistz. 
“O trabalho está sendo feito 
intensamente para que a 
população possa ficar em 
casa”, salientou.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

A pretendente: SUELEN DOS SANTOS MARTINS, estado civil solteira, profis-
são atendente internacional, nascida em Rio Grande - RS, no dia (02/11/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fidel Patrice 
Ferreira Martins e de Maria Angélica dos Santos Martins. A pretendente: ISABELLA 
MORENA DE FREITAS E SILVA, estado civil solteira, profissão atendente de 
reservas, nascida em Santos - SP, no dia (18/08/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Augusto de Siqueira e Silva e de 
Judith de Freitas e Silva.

O pretendente: LUCAS MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia (13/12/1997), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dilson Alves da Silva e de Dinamar Moreira da Silva. 
A pretendente: CINTHIA BESSA BEZERRA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Barra - BA (Registrada no Distrito Sede do Município de Gentio do Ouro - BA), 
no dia (17/12/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Alter Miranda Bezerra e de Eliane Bessa Bezerra.

O pretendente: RENAN RAPOSO ALVES, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (31/05/1990), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre Costa Alves e de Claudia 
Candida Raposo. A pretendente: RAYANY TAVARES BURCK, estado civil solteira, 
profissão farmacêutica,  nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia (19/12/1991), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcio da Silva 
Burck e de Flavia Tavares Burck.

O pretendente: MARIO RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em Monte Santo - BA (Registrado no Distrito - Sede, do mu-
nicípio de Senhor do Bonfim - BA), no dia (19/01/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Rodrigues Lima e de Maria Carlos 
da Silva. A pretendente: MARIA FRANCISCA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascido em Aurelino Leal - BA, no dia (20/01/1980), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Diomicio Francisco de Souza 
e de Carmelita Domingas de Queiroz.

O pretendente: TIAGO FARIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, educador físico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Daniel Vicente da Silva e de América de Farias Cavalcante da Silva. A 
pretendente: LERRINE DA SILVA BRIET, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em Taubaté, SP, no dia (06/05/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Galvão Briet e de Silma da Silva Briet.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENAN SOARES TURCI ALPISTE, estado civil divorciado, profissão 
economista, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia (05/08/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Turci Alpiste e de Zeli 
Soares Turci Alpiste. A pretendente: HELOISA AGUIAR RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão agente comercial, nascida nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no 
dia (17/04/1998), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Marcio 
Rodrigues e de Simone de Souza Aguiar Rodrigues. Obs.: Bem corno cópia enviada a 
Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: FABIO HENRIQUE PEREIRA MOTA, estado civil solteiro, profissão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Mooca- SP, no dia (17/09/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manuel Fernando Ferreira da 
Mota e de Martilandia Pereira Mota. A pretendente: KARINA HELENA LOPES LOTTI, 
estado civil solteira, profissão tecnóloga oftálmica, nascida em Casa Branca - SP, no dia 
(20/07/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso 
Lotti e de Marilda Helena Lopes da Cunha Lotti.

O pretendente: EMANUEL MOREIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido em Fortaleza - CE (Reg. Distrito de Parangaba), no dia (29/11/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Agostinho 
Rodrigues e de Maria Lúcia Moreira Rodrigues. A pretendente: MARIA SANDRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascido em Jati - CE, no dia 
(18/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria 
Dailma dos Santos.

O pretendente: WALDEMAR ANTONIO ESTEVES NETO, estado civil divorciado, 
profissão empresário, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (09/11/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Esteves e de Inês de 
Fatima Teixeira Esteves. A pretendente: RENATA ALVES DA ROCHA, estado civil divor-
ciada, profissão empresária, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (05/06/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdomiro Alves da 
Rocha e de Maria Helena Alves da Rocha.

O pretendente: MARCELO SALOMÃO COUTO E SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/04/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Gabriel da Silva e de 
Nelza da Silva Couto. A pretendente: EDISLENE DE OLIVEIRA TAVARES, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Guarulhos - SP, no dia (10/01/1988), 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Luis Tavares da Silva e de Marleide de 
Oliveira Tavares. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço 2° Subdistrito, 
de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O que fazer com os 
investimentos durante a crise
Como lidar com as aplicações no mercado financeiro durante a crise econômica mundial impactada 
especialmente pela pandemia do Coronavírus?

mento de grande incerteza 
e volatilidade, vale a pena 
investir neste tipo de serviço, 
com as recomendações com 
melhores performances, o 
retorno será mais assertivo. 
“Não é hora para apostar 
em fundos de investimento 
atrelados a grandes compa-
nhias. A instabilidade deve 
resultar em saldo negativo”, 
acrescenta o especialista.  

O especialista ainda orien-
ta que o ideal é comprar aos 
poucos e todos os meses. 
“Com isso é possível garan-
tir um bom rendimento e 
conseguir adquirir na baixa 
e na alta. Pense com clare-
za, não faça loucuras e não 
tome decisões precipitadas. 
Aproveite o momento de cri-
se para se atualizar e evitar 
repetir os mesmos erros no 
futuro”, alerta Lucio. 

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

representará uma situação 
mais tranquila. Caso seja 
fixado, é importante o in-
vestidor estar atento à taxa 
de juros que pode cair e, 
consequentemente, a apli-
cação render menos. “A dica 
é: se for possível trocar o 
investimento pós-fixado por 
pré-fixado, melhor. Porque 

a tendência, no momento, é 
que os juros caiam”, sugere o 
CEO do Grupo GR Discovery. 

Para aqueles que investem 
em Bolsa de Valores, Lucio 
ressalta que é fundamental 
buscar informações com 
especialistas de mercado, 
para ter o mínimo de perda 
possível. Mesmo no mo-

Crise do Coronavírus leva consumidores 
a comprarem pela Internet

no e-commerce, ganharam 
o protagonismo.  

A tendência é que o cená-
rio continue dessa forma, 
com consumidores cada vez 
mais engajados nas compras 
à distância e movimentan-
do de forma significativa 
o consumo de categorias 
relacionadas às necessida-
des básicas do dia a dia e 
ao esforço de prevenção da 
Covid-19”, destaca André 
Dias, diretor executivo do 
Compre&Confie. Esse é um 
ponto de vista compartilha-
do por Mauricio Salvador, 
presidente da ABComm, ao 
afirmar que a falta de mobi-
lidade urbana é um atrativo 
valioso para o varejo digital. 

“As empresas que não 
levaram seu modelo de ne-
gócios para a Internet estão 
em desvantagem agora, cor-
rendo sérios riscos de sobre-

vivência, principalmente 
levando em conta o fato de 
que não sabemos quanto 
tempo vai durar essa crise”, 
afirma. “É preciso buscar 
presença digital. É possível 
começar a vender online 
de forma rápida e simples, 
sem a necessidade de 
investimentos massivos”, 
completa.

Ao mesmo tempo em que 
a oportunidade é real, um 
novo desafio deve surgir nos 
próximos dias: logística para 
as entregas. De acordo com 
a ABComm, o setor já mos-
tra preocupação com medi-
das que possam restringir a 
circulação de empresas que 
realizam entregas nas cida-
des, fator que pode abalar 
a confiança do consumidor 
com o varejo digital. Mais 
informações, acesse: (www.
abcomm.org).

A tendência é que o cenário continue com consumidores mais 
engajados nas compras à distância.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Desafios 
dos pagamentos 

instantâneos no Brasil

A tecnologia 
está presente em 
praticamente todos 
os processos da nossa 
rotina, trazendo 
agilidade para 
diferentes tarefas 
e melhorando a 
qualidade de vida dos 
cidadãos

No mundo corporativo e, 
mais especificamente, 
no setor financeiro, 

isso não é diferente. A nova 
tendência é o pagamento 
instantâneo, ou seja, a troca 
do dinheiro pelos cartões 
de crédito e débito ou pelos 
smartphones para realizar 
pagamentos, concluindo as 
transações em segundos.

Um exemplo prático do 
funcionamento desse modelo 
de negócio já está em funcio-
namento na Europa. O Bpay, 
do Marketplace espanhol 
Bnext oferece serviços de 
pagamentos instantâneos – ou 
seja, clientes podem receber 
montantes de terceiros di-
retamente, apenas usando o 
aplicativo. Iniciativas como 
essa têm ganhado força tam-
bém em outros países, como 
China, Austrália, Estados 
Unidos e, nos próximos anos, 
devem desembarcar também 
no Brasil. 

Para ter uma ideia dos avan-
ços locais, o Banco Central 
acaba de divulgar sua platafor-
ma para suportar esse tipo de 
aplicação, chamada Pix, que 
começa a ser disseminada em 
larga escala a partir deste ano. 
Mercado a ser explorado não 
falta: segundo o próprio BC, 
existem hoje 220 milhões de 
aparelhos para 207,6 milhões 
de brasileiros. O pagamento 
móvel está crescendo de for-
ma particularmente forte no 
Brasil, onde quadruplicou e 
atingiu níveis superiores a 8%, 
e é, juntamente com o México, 
o país onde tem tido a maior 
adoção como principal meio 
de pagamento.

No entanto, os brasileiros 
usaram menos o pagamento 
móvel entre os indivíduos 
(P2P) no último mês. Apenas 
6%, comparado com 24% na 
Colômbia ou 15% no Chile. 
Para que a tecnologia possa 
evoluir no país, devem ser 
ouvidas as opiniões dos dife-
rentes players do mercado (se-
jam eles tradicionais ou novos 
entrantes) e assim estruturar 
uma governança correta onde 
todos possam participar em 
igualdade de condições. Isso 
vai permitir a criação de um 
ecossistema de pagamentos 
saudável e com maior concor-
rência e inovação.

Mas, antes disso, quatro 
desafios inerentes à própria 
concepção do modelo de ne-
gócio têm de ser superados: 
a criação de um modelo de 
negócio consistente e duradou-
ro; a escolha do modelo mais 
adequado para a realização da 
compensação e liquidação da 
operação; detecção precoce e 
o controle eficaz da fraude; e 
a capacidade efetiva de maxi-
mizar o alcance da solução, ou 
seja, conseguir um amplo apoio 
entre as entidades e potenciais 
utilizadores do serviço.

Do lado dos clientes, trazer 

essas iniciativas para o mundo 
real depende de acessibilida-
de, segurança, definição de 
infraestruturas e rapidez na 
oferta de serviços. Em uma 
pesquisa conduzida recente-
mente, foi possível observar 
que muitos ainda não têm um 
senso claro da utilidade que 
essas soluções podem trazer 
no dia a dia. Atualmente, a 
irrelevância (30%) é o prin-
cipal fator identificado pelos 
usuários para não utilizarem 
pagamentos móveis. 

Em seguida, estão a descon-
fiança (20%), e falta de co-
nhecimento (10%). O sucesso 
dos pagamentos instantâneos 
a fim de torná-los mais popu-
lares (como aconteceu, por 
exemplo, na Espanha com a 
Bizum) dependerá, portanto, 
de ações para minimizar essa 
percepção do consumidor. 
Apesar disso, os benefícios 
com esses investimentos são 
vastos, atingem instituições 
de todos os portes e esferas 
(pública e privada) e já têm 
exemplos concretos. 

Do lado das corporações, 
as PMEs podem obter avan-
ços significativos com as 
transações realizadas com 
pagamentos instantâneos. Em 
maior escala, na Austrália, a 
agência do governo Centrelink 
começou a fazer pagamentos 
instantâneos aos clientes 
através da plataforma New 
Payments Platform (NPP) em 
tempo real. Ao todo, foram 
distribuídos US$ 2,2 milhões 
do fundo de recuperação de 
desastres do governo austra-
liano durante as inundações de 
Townsville em tempo recorde, 
reduzindo o prazo de espera de 
dois dias para apenas alguns 
segundos.

A concepção de uma solução 
de pagamento instantâneo e a 
sua posterior implementação 
implica desafios significativos, 
pois não pode ser de outra 
forma quando falamos de ino-
vação. Um dos mais notáveis 
é o investimento significativo 
a ser feito juntamente com a 
dificuldade de encontrar um 
modelo de negócio consisten-
te. Outro desafio enfrentado 
pelas soluções de pagamento 
instantâneo é a escolha do 
modelo mais adequado para 
a realização da compensação 
e liquidação da operação 
subjacente. 

Devido à rapidez com que 
as transações são executadas 
e à sua natureza irrevogável, a 
detecção precoce e o controle 
eficaz da fraude estão surgindo 
como desafios prioritários. O 
quarto desafio tem a ver com 
a capacidade efetiva de maxi-
mizar o seu alcance, ou seja, 
conseguir um amplo apoio 
entre as entidades e potenciais 
utilizadores do serviço.

É necessário estar atento a 
essa tendência. Consumido-
res demandam cada vez mais 
agilidade para todas as tarefas 
realizadas no dia a dia e lidar 
com meios de pagamento com 
maior facilidade também será 
algo que deve crescer nos 
próximos anos. Companhias 
devem se adaptar para captu-
rar esse potencial de mercado 
e criarem uma nova onda de 
inovação dentro do setor.

(*) - É Head de Meios 
de Pagamento da Minsait 

Payments no Brasil.

Ricardo Granados (*)
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ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59 

Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2 Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Jundiaí - SP, 27 de março de 2020.

Notas explicativas da administração  
às demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais

Nélia Cristina de Santana
Contadora - CRC/BA - 019.740/O-7 “S” SP 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - Em milhares de reais Demostração do Resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro -  Em milhares de reais

Ativo      2019      2018
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 32.988 58.697
  Contas a receber de clientes 150.238 116.848
  Instrumentos financeiros derivativos  2.994
  Estoques 61.337 61.908
  Tributos e contribuições a recuperar 20.565 16.015
  Outros ativos circulantes      2.258      2.060
    267.386 258.522
Não circulante
  Aplicações financeiras 27.988 26.277
  Partes relacionadas  2.536
  Tributos e contribuições a recuperar 27.214 31.487
  Depósitos judiciais 7.549 7.750
  Outros ativos não circulantes 27 27

  Imobilizado 153.006 145.866
  Intangível     784      1.051
    216.568 214.994

Total do ativo 483.954 473.516

1. Contexto operacional
A Engepack Embalagens São Paulo S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, 
fundada em 1988, com sede na cidade de Jundiaí no Estado de São Paulo, que tem 
como atividade principal a fabricação de preformas e garrafas plásticas destinadas 
ao mercado de bebidas carbonatadas, água mineral, óleo comestível, sucos, chás 
e outros, utilizando como principal matéria-prima o Polietileno Tereftalato (PET). A 
Companhia é controlada pela PIN Petroquímica S.A., que possui 97,10% das suas 
ações. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da 
Companhia em 19 de fevereiro de 2020.

Passivo e patrimônio líquido      2019      2018
Circulante
  Fornecedores  134.214   95.233
  Empréstimos e financiamentos  36.975   57.823
  Instrumentos financeiros derivativos  604
  Salários, participações e contribuições   11.625   9.910
  Impostos, taxas e contribuições  2.695   1.886
  Notas de crédito a pagar  6.095   7.650
  Adiantamento de clientes   14.540   519
  Outros passivos      2.110       1.969
    208.858   174.990
Não circulante
  Empréstimos e financiamentos  61.587   93.583
  Impostos diferidos 897 1.018
  Provisão para contingências      6.232       6.303
     68.716   100.904
Patrimônio líquido
  Capital social  69.574   69.574
  Ajuste de avaliação patrimonial  1.741   1.975
  Reservas de lucros    135.065     126.073
  Total do patrimônio líquido 206.380  197.622
Total do passivo e patrimônio líquido  483.954   473.516

Operações continuadas       2019      2018
  Receita líquida de vendas de produtos e serviços 629.610 588.021
  Custo dos produtos e serviços vendidos       (549.641)      (492.194)
Lucro bruto 79.969 95.827
Receitas (despesas) operacionais
  Com vendas (33.971) (29.155)
  Gerais e administrativas (30.899) (27.060)
  Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas       9.292      4.144
Lucro Operacional 24.391 43.756
  Resultado financeiro, líquido       (754)       (13.842)
Lucro antes do imposto de renda 
  e da contribuição social 23.637 29.914
   Imposto de renda e contribuição social      121         123
Lucro líquido do exercício   23.758   30.037
  Resultado por ação - básico e diluído 
   (expresso em R$ por lote de mil ações) 11,01691 13,92856
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

         2019     2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 23.637 29.914
Ajustes para reconciliação do lucro
  Depreciação e amortização 28.688 25.659
  Reversões de provisões de perdas em ativos 22 (66)
  Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 12.224 20.316
  Perda com ativo imobilizado baixado 5.635 1.074
  Variação nos ativos e passivos:
   Contas a receber de clientes (33.729) (37.459)
   Estoques  117 (15.287)
   Tributos e contribuições a recuperar (277) (874)
   Outras contas a receber 206 (242)
   Tributos a recolher 799 (31)
   Fornecedores 38.981 40.905
   Salários e encargos sociais 1.715 361
   Adiantamento de Clientes 14.020  
   Outros passivos     (1.915)     1.222
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 90.124 65.492
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Adições ao imobilizado (40.764) (36.440)
  Resgate de aplicações financeiras       983     1.562
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (39.781) (34.878)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
  Dívida de curto e longo prazo, líquida:
   Captações  587 33.309
   Pagamento principal (56.301) (38.169)
   Pagamento juros (8.000) (10.106)
  Partes relacionadas-Mútuo:
   Captações   1.505
   Recebimento (Pagamento) principal 2.662 (2.250)
   Distribuição de reserva de incentivos fiscais aos sócios  (15.000)           
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (76.052) (15.711)
Geração (aplicação) de caixa e equivalentes (25.709) 14.903
  Representado por:
   Caixa e equivalentes no início do exercício 58.697 43.794
   Caixa e equivalentes no final do exercício    32.988    58.697
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes (25.709) 14.903

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Reservas de lucros    
    Reserva de Ajuste de  Total do
  Capital Reserva incentivos avaliação Lucros patrimônio
     social     legal      fiscais patrimonial acumulados     líquido
Em 1º de janeiro de 2018  69.574 4.459 91.339 2.213  167.585
 Lucro líquido do exercício     30.037 30.037
 Realização de reservas de reavaliação    (238) 238 
 Constituição de reserva legal  1.502   (1.502) 
 Constituição de reserva de incentivos fiscais                           28.773                   (28.773)     
Em 31 de dezembro de 2018  69.574   5.961    120.112      1.975            197.622
 Lucro líquido do exercício     23.758 23.758
 Realização de reservas de reavaliação    (234) 234 
 Constituição de reserva legal  1.188   (1.188) 
 Constituição de reserva de incentivos fiscais   22.804  (22.804) 
 Destinação de parcela de reservas para distribuição aos sócios                         (15.000)                                              (15.000)
             1.188         7.804        (234)             8.758
Em 31 de dezembro de 2019   69.574   7.149    127.916        1.741           206.380

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2. Empréstimos e financiamentos     2019     2018
Operações indexadas em US$ (Pré) 62.693 105.828
Operações indexadas em EUR (Pré) 3.370 4.125
Operações indexadas em R$ (Pré/TJLP/CDI)    32.498     41.453
 98.562 151.406
(-) Passivo circulante  (36.975)   (57.823)
Passivo não circulante    61.587     93.583
3. Capital Social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 69.574 (31 
de dezembro de 2018 – R$ 69.574) e está representado por 2.156.504 ações ordinárias.
4. Parecer dos auditores e publicações
As demonstrações financeiras estão sendo publicadas em 27 de março de 2020 no 
Empresas e Negocios. As demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da 
Companhia.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Engepack

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de Dezembro de 2.018 e 2.019 

JGCG Participações S/A
C.N.P.J. 05.502.264/0001-67

Demonstrações Financeiras - Valores em R$

Passivo 2.018 2.019
Obrigações Fiscais  455,33   132,71 
Imposto de Renda / Contr.Social  218,53   24.386,27 
Circulante  673,86   24.518,98
Capital Social  2.504.751,00   402.000,00 
Reservas de Lucros  63.806,23   - 
Reserva de Retenção de Lucros  1.160.268,15   - 
Lucros (Prejuizos) Acumulados  -   (13.378,40)
Patrimônio Líquido  3.728.825,38   388.621,60 

Total do Passivo  3.729.499,24   413.140,58 

Demonstrações dos Fluxos de Caixas
Para os Exercícios Findos em 2.018 e 2.019

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2.018 2.019
Lucro Líquido  112.280,78   120.770,07 
Depreciação e Amortização  27.049,08   22.994,32 
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado  (146.968,88)  (289.318,91)
(Aumento)/Redução em Contas a Receber  1.828,14   3.594,50 
(Aumento)/Redução nos Impostos a Recuperar  549,01   (30.412,05)
(Aumento)/Redução em Outros
 Adiantamentos  1.351.563,05   102.400,00 
(Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas  (51,52)  51,52 
Aumento/(Redução) em Impostos a Recolher  (111,68)  (322,62)
Aumento/(Redução) em Outras Contas a Pagar  (6.600,00)  - 
Aumento/(Redução) em I.R. e Contribuição Social  218,53   24.167,74 
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
 Atividades Operacionais  1.339.756,51   (46.075,43)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Venda de Imobilizado  200.000,00   300.000,00 
 Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
 Atividades de Investimentos  200.000,00   300.000,00 
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos de Acionistas  -   887.684,47 
Redução de Capital -  (2.102.751,00)
Dividendos Distribuídos  -   (1.358.222,85)
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
 Atividades de Financiamentos  -   (2.573.289,38)
Aumento (Redução) do Caixa e
 Equivalente de Caixa  1.539.756,51   (2.319.364,81)
Demonstração da Variação do Caixa e
 Equivalente de Caixa
No Início do Período  867.621,38   2.407.377,89 
No Fim do Período  2.407.377,89   88.013,08 
Aumento (Redução) do Caixa e
 Equivalente de Caixa  1.539.756,51   (2.319.364,81)

Demonstração de Resultados - Exercícios Findos em 2.018 e 2.019 
Discriminação 2.018 2.019
Aluguéis  77.403,06   51.713,65 
Receita Operacional Bruta  77.403,06   51.713,65 
 Impostos s/Receita Operacional Bruta  (7.159,78)  (4.783,50)
Deduções da Receita Bruta  (7.159,78)  (4.783,50)
Receita Operacional Líquida  70.243,28   46.930,15 
Lucro Bruto  70.243,28   46.930,15 
 Despesas Administrativas  (85.673,81)  (193.517,62)
 Outras Receitas (Despesas) Operacionais  146.968,88   289.318,91 
Despesas Operacionais  61.295,07   95.801,29 
 Receita (Despesa) financeira Líquida  3.414,51   2.424,90 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  3.414,51   2.424,90 
Lucro (Prejuízo)Líquido Antes dos Impostos 134.952,86 145.156,34
Imposto de Renda/Contribuição Social  (22.672,08)  (24.386,27)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício  112.280,78   120.770,07 
Lucro (Prejuízo) por Ação  1.122,81   1.207,70 

Ativo 2.018 2.019
Caixa e Bancos  1,00   1,00 
Aplicações Financeiras  2.407.376,89   88.012,08 
Contas a Receber  6.675,90   3.081,40 
Adiantamentos/Outras Contas a Receber  102.400,00   - 
Impostos a Recuperar  2.764,30   33.176,35 
Despesas Antecipadas  51,52   - 
Circulante  2.519.269,61   124.270,83 
C/C Acionista  887.684,47   - 
Imobilizado  659.813,76   632.913,76 
(-) Depreciações Acumuladas  (337.268,60)  (344.044,01)
Imobilizado Líquido  322.545,16   288.869,75 
Não Circulante  1.210.229,63   288.869,75 
Total do Ativo  3.729.499,24   413.140,58 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  Reservas Reserva   Total Lucros  Total Patrimônio
Descrição Capital de Lucros Retenção Lucros Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.17 - R$  2.504.751,00   58.192,19   1.053.601,41   -   3.616.544,60 
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  112.280,78   112.280,78 
Reserva de Lucros -  5.614,04  -  (5.614,04)  - 
Reserva de Retenção de Lucros - -  106.666,74   (106.666,74) -
Saldo em 31.12.18 - R$  2.504.751,00   63.806,23   1.160.268,15   -   3.728.825,38 
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  120.770,07   120.770,07 
Transferência de Reserva de Lucros -  (63.806,23)  63.806,23  -  - 
Reserva de Retenção de Lucros - -  120.770,07   (120.770,07)  - 
Distribuição de Dividendos - -  (1.358.222,85) -  (1.358.222,85)
Redução de Capital  (2.102.751,00) -  - - (2.102.751,00)
Saldo em 31.12.19 - R$  402.000,00   -   (13.378,40)  -   388.621,60 

Notas explicativas às demonstrações contábeis para os exercícios  n-
dos em 31 de dezembro de 2.018 e 2.019. 1.Contexto Operacional: A 
sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria em 
geral, a gestão de bens próprios, bem como a participação em sociedades, 
negócios e empreendimentos de qualquer natureza, como sócia, acionista, 
quotista, participante e empreendedora. 2. Apresentação das demonstra-
ções contábeis: as presentes demonstrações estão expressas em reais e 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela 
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, 
alterada pela Lei nº 11.638/07, de 28 de dezembro de 2.007). 3. Sumário 
das principais práticas contábeis: a-) Competência: O regime de compe-
tência é observado para registrar as receitas e despesas do exercício. b-) 
Aplicações Financeiras: Registradas pelo custo, acrescidas dos rendimen-
tos auferidos até a data do encerramento do exercício. c-) Demais ativos 
e realizáveis a longo prazo: Os demais ativos circulantes e realizáveis a 
longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluin-
do, quando aplicável, atualização monetária. d-) Imobilizado: É registrado 

ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação 
do exercício é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil dos 
bens. e-) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: Os demais 
passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos va-
lores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável dos respectivos 
encargos e variações monetárias. f-) Apuração do resultado: O resultado é 
apurado pelo regime contábil da competência. g-) Lucro (Prejuízo) por ação:
O lucro (prejuízo) por ação foi calculado com base no número de ações na 
data do balanço. 4. Patrimônio Líquido: a-) Capital social: O capital social 
da empresa em 31 de dezembro de 2.019 está representado por 100 ações 
ordinárias integralizadas.

Roberto Sobreira de Oliveira - Contador - CRC-SP 1SP195.425/O-3 - CPF 061.385.658-94Frederico de Toledo Gottheiner - Diretor Presidente - C.P.F. 369.657.798-70

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023826-65. 2015.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Itamar Gregório da Silva, CNPJ 14.323.966/0001-74, Fabio Henrique Salles 
(CNPJ 12.065.104/0001-63), Fernanda Aparecida de Oliveira Lima (CNPJ 13.197.867/0001-20), 
Jussara Aparecida de Abreu Valente (CNPJ 13.987.069/0001-00), Marielle dos Santos Queiroz 
(CNPJ 14.055.352/0001-59), Maria do Rezario de Oliveira Jesus (CNPJ 14.067.306/0001-70), 
Mônica Nunes dos Santos (CPNJ 14.103.079/0001-90) e Altair Fernado de Oliveira (CPF 
029.066.526.00), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adidas 
Ag e outro, alegando em síntese: requerem Reparação Perdas e Danos Materiais e Morais, pois a 
requerida está reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 06 de fevereiro de 2020 

Construtora de Galpões Industriais Ltda. - CNPJ/MF nº 12.358.885/0001-84  -  NIRE 35224551158 - Edital de Convoca-
ção - Reunião Geral Extraordinária de Sócios. Ficam convocados os sócios da sociedade empresária limitada denominada
Construtora de Galpões Industriais Ltda. a se reunirem, em Reunião Geral Extraordinária, na sede social da empresa, situa-
da na Avenida Queimada, nº 475, sala 9, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Serra, CEP 06429-215,
Barueri, SP, no dia 15 de abril de 2020, às 14h00min, em primeira convocação - com a presença de sócios representando, no
mínimo, ¾ (três quartos) do capital social - , para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação da pro-
posta de alteração do Contrato Social da Sociedade, mais especificamente, das Cláusulas Sexta, Nona, Décima e Décima
Segunda. São Paulo, 26 de março de 2020. Jorge Antonio Rizkallah-sócio e administrador, Marcos Ferreira de Lima-sócio e
administrador e Edson Vaz da Cunha-sócio e administrador.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  45,24 103,56
Caixa e Equivalentes de Caixa  45,24 103,56
Não Circulante  92.058.384,49 92.028.463,35
AFAC  752.458,62 752.458,62
Creditos com Pessoas Ligadas  23.576.231,45 23.623.554,45
Investimentos  67.729.694,42 67.652.450,28
Total do Ativo  92.058.429,73 92.028.566,91

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  63.472,66 63.472,66
Obrigações Trabalhistas e Sociais  63.470,98 63.470,98
Obrigações Tributarias  1,68 1,68
Patrimônio Liquido  91.994.957,07 91.965.094,25
Capital Social  49.049.129,00 49.049.129,00
Reservas de Lucros  42.945.828,07 42.915.965,25
Total do Passivo  92.058.429,73 92.028.566,91

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
Despesas Operacionais  2019/R$ 2018/R$
Despesas Administrativas  46.547,59 39.357,95
Impostos e Taxas  162,83 156,95
Despesas Financeiras  670,90 586,05
Outras Receitas  77.244,14 6.576.860,99
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  29.862,82 6.536.760,04
Lucro Líquido do Exercício  29.862,82 6.536.760,04
Lucro Liquido Por Ação  0,000008 0,001814

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2019/R$ 2018/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  29.862,82 6.536.760,04
Ajuste por:
Equivalencia Patrimonial  (77.244,14) (6.576.860,99)
Lucro Líquido Ajustado  (47.381,32) (40.100,95)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (47.381,32) (40.100,95)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  47.323,00 40.057,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  47.323,00 40.057,00
Fluxo de caixa do exercício  (58,32) (43,95)
Saldo no Início do exercício  103,56 147,51
Saldo no final do exercício  45,24 103,56
Fluxo de caixa do exercício  (58,32) (43,95)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos 
bancários(R$ 45,24 em 2019 e R$ 103,56 em 2018); 3- Outros ati-
vos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos 
valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas e des-
pesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 
5- Participações Societárias:
  Capital  % de par- Patrimônio
  Social ticipação Líquido
Mascopart Ltda  33.379.614,00 99,99 24.816.528,21
Nenufares 
 Participações S/A  21.745.993,00 99,99 31.166.324,26
Usina Açucareira 
 Paredão S/A  39.961.238,00 55,79 17.669.391,13
Agapantos 
 Empreendimentos
 Participções Ltda  2.544.326,00 30,41 2.538.548,60
Acácias 
 Participações Ltda  10.294.484,00 22,06 4.968.570,87
6- O Capital Social é de R$ 49.049.129,00 totalmente integralizado 
e representado por 3.604.095.382 ações ordiná rias sem valor nomi-
nal. 7- O I.R. e a Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS
CNPJ. 54.849.047/0001-53

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 05 de Março de 2020.

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

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  49.049.129,00 33.860.263,19 2.518.942,02 85.428.334,21
Resultado do Exércício  - 6.209.922,04 326.838,00 6.536.760,04
Em 31/12/2018  49.049.129,00 40.070.185,23 2.845.780,02 91.965.094,25
Resultado do Exércício  - 28.369,68 1.493,14 29.862,82
Em 31/12/2019  49.049.129,00 40.098.554,91 2.847.273,16 91.994.957,07

Milton Rui Jaworski (*) 

A recessão econômica 
mundial não é uma 
perspectiva. É uma 

realidade. Mas o empresá-
rio, seja pequeno, médio 
ou grande, não quer saber 
dos números macroeconô-
micos e sim da realidade 
de sua empresa, dos seus 
números. A esmagadora 
maioria das empresas não 
suporta uma perda de 30% 
de vendas. É prejuízo certo. 

E com exceção daquelas 
que comercializam gêneros 
alimentícios e de higiene e 
limpeza, as demais já estão 
sendo duramente afetadas. 
Algumas, como lojas de 
shopping, restaurantes, 
bares, pontos turísticos, 
simplesmente serão tem-
porariamente fechadas, 
ou seja, zero de receita no 
período.

Identificamos, nesse cená-
rio, dois problemas sérios:
 1) Custos Fixos: são 

aqueles custos, que, 

Coronavírus x Empresas
O impacto que o Coronavírus está trazendo para a economia mundial é do conhecimento de todos

à vista, e, portanto, 
terá dificuldade para 
pagar os seus credo-
res. Mais uma vez, a 
saída é a negociação 
e a preservação das 
reservas, afinal, sem-
pre pode piorar.

Todos estão no mesmo 
barco. A turbulência é igual 
para todos e a perda é cer-
ta. Resta manter a calma e 
ser racional. Estima-se que 
esse grande problema dure 
de 30 a 60 dias. Ele pode 
demorar, mas vai acabar. 
E quando acabar, é hora de 
o empresário rever os seus 
conceitos, identificar os 
seus pontos fracos e definir 
uma estratégia vencedora, 
mas com os pés no chão. 

Dessa forma, ele vai se 
recuperar de maneira mais 
rápida e eficiente. 

(*) - É formado em Administração 
de Empresas pela Universidade 

Federal do Paraná e há mais 
de 30 anos fundou a Jaworski 

Consultoria Empresarial (www.
jaworskiconsultoria.com.br).

O empresário, seja pequeno, médio ou grande, não quer saber 
dos números macroeconômicos e sim da realidade de sua 

empresa, dos seus números.

independentemente 
de a empresa ter re-
ceita ou não, eles exis-
tem. Exemplos: folha 
de pagamento, encar-
gos, aluguel, energia, 
telefone, honorários 
contábeis, entre inú-
meros outros. Nesse 
caso não existe uma 
alternativa que não 
seja a negociação. Não 

recomendamos que o 
empresário queime as 
suas reservas. Nego-
cie, protele.

 2) Pagamentos de for-
necedores e finan-
ciamentos: é provável 
que a empresa tenha 
dificuldades em re-
ceber dos seus clien-
tes, além de deixar 
de realizar a venda 
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 20206

O mercado nacional está cada dia mais dinâmico. A movimentação em torno das startups segmentadas vem ganhando 
espaço, velocidade e aderência, especialmente nas áreas de finanças, seguros, indústria e varejo. O segmento financeiro 

já vem sedimentando sua atual rotação digitalizada e tem avançado muito na direção das fintechs, em temas como 
pagamentos instantâneos, carteiras digitais, criptomoedas, banking as a service e mobile payments. 

FREEPIK

Breno Barros (*)

Mas será que já pode-
mos afirmar que a 
‘fintechização’ está 

realmente revolucionando 
o mercado? Arrisco dizer 
que a revolução está ape-
nas começando. Há ainda 
um espaço enorme a ser 
explorado. Em um universo 
de mais de 210 milhões de 
pessoas no Brasil, pesqui-
sas atuais estimam de que 
quase 20% dos brasileiros já 
aderiram às contas digitais. 

No entanto, o que vemos 
hoje é que tem muitas 
startups fazendo mais do 
mesmo, há fintechs resolvendo apenas o aspecto 
funcional, o chamado cash-In e cash-Out (pagar e 
receber), que não deixa de ser um processo válido e 
natural. Mas a grande revolução mesmo vai acontecer 
quando começarem a resolver as questões emocionais 
e sociais. Isso se explica com a teoria de Jobs to be 
done (JTBD), onde os fatores social, emocional e 
funcional influenciam de forma direta na decisão de 
compra do cliente. 

Sabemos do trabalho sólido das grandes instituições 
financeiras na atuação de contas digitais, mas não há 
como alguns bancos atuarem com tanta penetração 
nessa imensa população. É aí que as fintechs vão po-
der avançar com mais força e poder explorar alguns 
nichos, falando diretamente com esse público e resol-

‘fintechização’

StartupS e fintechS, o coMeço 
de uMa grande revolução

Nesse sentido, mais do 
que o aspecto funcional de 
transações, você consegue 
engajar e fidelizar o consu-
midor, permitindo realizar 
experiências incríveis e 
conhecendo muito mais 
o comportamento deste 
público, que está mais no 
seu radar, com um olhar 
focado em suas necessi-
dades. E, considerando 
a análise de risco, temos 
um banco por trás, há as 
camadas, tem um conheci-
mento muito maior e isso 
diminui o risco de crédito 
dele. Além do cash-In e 
cash-Out, há meios de 
embutir seguros, assis-
tências, serviços que vão 
plugando e aumentando o 
nível e satisfação de expe-
riências do cliente. 

Claro que tudo isso passa 
por uma questão cultural que levará o brasileiro a ab-
sorver e a popularizar esses pagamentos instantâneos. 
As empresas estão buscando sair do cartão de análise 
de riscos, conceder microcrédito para estimular a 
recorrência de consumo no varejo, sem a burocracia 
de abertura de um cartão de crédito, por exemplo. 

Mas a conexão com todo esse ecossistema provoca um 
processo de transformação, a revolução que falamos no 
início deste artigo, e podemos sair do patamar de servi-
ços de tecnologia para criar plataformas para alavancar 
negócios digitais. O Banking in a Box proporciona que 
fintechs, varejo, bancos, logística possam criar transa-
ções financeiras para seus nichos, para seus clientes, 
de forma democrática, facilitada e com total segurança. 

E como avançar para uma revolução concreta e ter uma 
eWallet para chamar de sua? Acredito que a interopera-
bilidade é o grande passo para seguir nessa direção, com 
sistemas com capacidade de se comunicar entre si de 
forma transparente e plural, complementando algo de um 
serviço financeiro que já existe, resolvendo as dores que 
se apresentam, buscando a redução de custos, gerando 
eficiência operacional e promovendo a chamada auto-
mação financeira e as disrupções que tanto esperamos. 

Desta forma, podemos democratizar o mercado de 
pagamentos no Brasil e na América Latina. 

(*) - É diretor global de Inovação e Negócios Digitais da Stefanini.
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Um exemplo que ve-
mos é no segmento de 
logística, onde o cami-
nhoneiro que está na es-
trada tem vários cartões 
para diferentes contas 
para cada frete que pre-
cisa negociar ainda na 
estrada. Mas há também 
um aspecto emocional 
que é ele andar com se-
gurança e, neste ponto, 
é possível ativar outros 
serviços como um seguro 
familiar, assistência para 
o caminhão dele ou para 

a sua residência. É possível oferecer serviço para esse 
profissional e para outros que tenham independência 
e autonomia no seu ramo de atuação. 

Outro modelo que ganha cada vez mais aderência 
e vem rompendo fronteiras é o Banking as a Service 
(BaaS), onde dentro de uma plataforma com APIs 
(bancos, seguradoras, empresas de crédito) temos 
a capacidade de ter tudo plugado, que permite fazer 
a custódia e criar uma eWallet (carteira eletrônica 
que possibilita ter uma conta pré-paga online para 
armazenar dinheiro e realizar transações online e off-
-line, tanto em computador ou smartphone) ou ainda 
podemos executar pagamento no modelo white label, 
em um ambiente que funciona como uma espécie de 
‘aquário de cliente’. 
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“a grande 
revolução 

mesmo vai 
acontecer quando 

começarem 
[startups e 

fintechs] a resolver 
as questões 

emocionais e 
sociais. isso se 
explica com a 

teoria de Jobs to 
be done (JtBd), 
onde os fatores 

social, emocional 
e funcional 

influenciam de 
forma direta na 

decisão de compra 
do cliente. 



A difícil harmonia 
doméstica em tempos 

de confinamento

Os brasileiros passaram 
pela primeira semana 
de confinamento 
forçado pela pandemia 
de Coronavírus e, o 
que antes parecia para 
alguns uma medida 
de curto prazo, hoje, 
na maioria dos casos, 
deverá persistir por 
tempo indeterminado

Enquanto o isolamen-
to social protege da 
contaminação, ele 

traz alguns efeitos colaterais 
que precisam ser preveni-
dos. Com famílias inteiras 
trancadas 24 horas por dia 
em suas casas, o convívio 
forçado pode causar uma 
tensão que resulte em vio-
lência doméstica.

Na China, onde a pandemia 
começou, a violência dentro 
das casas triplicou, de acor-
do com a imprensa. Por lá, 
foi criada a hashtag #Anti-
DomesticViolenceDuringE-
pidemic, para que as vítimas 
pudessem denunciar.

A ONU fez esse alerta e 
França, Itália, Suíça e Portugal 
ampliaram a atenção sobre 
casos de violência. No Brasil, o 
aumento de casos também foi 
sentido. Segundo divulgado 
pela imprensa, Curitiba teve 
217 registros de violência 
doméstica no primeiro final 
de semana da quarentena. No 
final de semana anterior, fo-
ram 189. O plantão judiciário 
do Rio teve 50% de aumento 
nos casos. O Governo de Santa 
Catarina criou um whatsapp 
para denúncias.

No Brasil, onde a cada 2 
minutos ocorre um caso e 
69% deles são dentro da 
casa da vítima, é esperado 
o aumento da violência 
doméstica em função da 
quarentena. A agressão 

depende do poder e do 
controle do agressor sobre 
a vítima. Quando as pessoas 
são confinadas e isoladas em 
um local por longos perío-
dos, os abusadores encon-
tram o ambiente propício 
para exercer seu poder de 
intimidação.

As mulheres também 
ficam privadas de muitas 
das suas estratégias diárias 
para fugir da relação abusiva, 
como o ambiente de trabalho 
e as redes de amigos e fami-
liares. Presa em casa, suas 
possibilidades de socorro 
ficam limitadas.

Na população de poder 
aquisitivo mais baixo, onde 
o ambiente de confinamento 
é menor e em muitos casos 
há privação de bens de con-
sumo, a tensão é agravada e 
pode resultar em agressão.

Situações banais do dia 
a dia, como a falta de paci-
ência com crianças e a falta 
de espaço também elevam o 
estresse e podem acabar em 
violência, mesmo em famí-
lias sem registros anteriores 
de agressão.

A Defensoria Pública do 
Estado do Mato Grosso criou 
a campanha Aqui não! Vio-
lência doméstica não entra 
na quarentena. Em casa, a 
mulher não pode se sujeitar 
à violência por medo. É pre-
ciso pedir ajuda a vizinhos, 
amigos e familiares. O tele-
fone 180 atende casos de 
violência contra a mulher. 
Quando se sentir em risco, 
interrompa a quarentena e 
vá a uma delegacia.

O Brasil teve 1314 casos 
de feminicídio em 2019. É 
dever de todos impedir que 
a mesma quarentena que 
vai salvar vidas da Covid-19, 
resulte morte e violência 
contra as mulheres.

 
(*) - É presidente do Sindicato dos 

Delegados de Polícia de São Paulo.

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

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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É o que mostra a Carta 
de Conjuntura di-
vulgada ontem (12), 

pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
O estudo aponta que 90,1% 
dos ocupados no quarto tri-
mestre de 2019 já estavam 
nessa mesma situação – ou 
seja, com emprego formal – 
no trimestre anterior. 

É o melhor resultado dessa 
série histórica iniciada no 
primeiro trimestre de 2012, 
superando, inclusive, os 
períodos de maior dinamis-
mo no mercado de trabalho 
brasileiro. Esse desempenho 
se deve não apenas ao au-
mento da geração de postos 
de trabalho, mas também ao 
recuo de demissões. O fluxo 
de trabalhadores migrantes 
da informalidade para a for-
malidade, que havia caído 
de 17% para 13,1% entre 
2014 e 2018, voltou a subir, 
atingindo 13,7% em 2019. 

Essa maior retenção de 
trabalhares no mercado 

No emprego formal o empregado permanece mais tempo ocupado 
com carteira assinada.
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Para reduzir os efeitos econômicos da 
crise causada pela expansão do novo 
Coronavírus, o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, pediu que os brasilei-
ros apoiem o movimento Compre do 
Pequeno. “Neste momento tão difícil 
para todos nós, o Sebrae tem estimu-
lado de maneira vigorosa que a nossa 
população compre da micro e pequena 
empresa”, afirmou. 

Levantamento feito pelo Sebrae 
mostra que alimentação fora do lar, 
varejo tradicional, construção civil, e 
moda são alguns dos setores mais im-
pactados pela pandemia da Covid 19. O 
mapeamento revela que, além destes, 
outros 10 segmentos estão entre os 
mais afetados e 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.  

O presidente do Sebrae foi enfático 
ao afirmar que a melhor maneira de 
combater a crise é com a preserva-
ção dos empregos e mais de 54% das 
vagas formais no país estão nos pe-
quenos negócios. Além disso, Melles, 
ressaltou o incentivo da instituição 
aos empreendimentos que estão se 
reinventando: “O Sebrae vem apoiar 
o comércio local perto de suas casas, 
soluções via aplicativo e compras via 
internet”.

As principais medidas tomadas pelo 
Sebrae neste momento de crise foram 
apresentadas pelo presidente. “O Guia 
da Gestão Financeira para enfrentar 

a queda do movimento e a redução 
da produção, as lives diárias pelas 
redes sociais para esclarecer todas as 
dúvidas, a página com dicas de gestão 
e o monitoramento dos setores mais 
afetados nos pequenos negócios”, 
enumerou Melles.

O pronto atendimento para os do-
nos de micro e pequenas empresas 
realizado pelos colaboradores do 
Sebrae em todo o Brasil também foi 
enfatizado pelo presidente, junto a 
uma mensagem de solidariedade. “A 
nossa rede de atendimento segue à 
disposição dos empresários de micro e 
pequenas empresas pela internet. Es-
tamos solidários com você, com todos 
os empresários de pequenos negócios 
no Brasil" (AI/Sebrae).

País registra maior retenção de 
trabalhadores no mercado formal
O trabalhador brasileiro que conquista uma vaga de emprego formal tem conseguido permanecer mais 
tempo ocupado com carteira assinada

de 2014, as taxas médias de 
crescimento eram menores 
para os trabalhadores de 
aplicativos (0,6% ao ano) 
que para o restante do 
universo de conta-próprias 
(1,9% ao ano). Entre o 1º 
trimestre de 2015 e o 4º tri-
mestre de 2019, contudo, o 
movimento se inverteu, com 
o trabalho em aplicativos re-
gistrando taxas de ampliação 
bem maiores (9,7% a.a.) que 
as dos demais conta-próprias 
(2% a.a.).

O total de trabalhadores 
de aplicativos de transpor-
te e entrega de produtos 
passou de 1,253 milhão em 
janeiro de 2015 para 1,988 
milhão em abril de 2019, um 
crescimento de cerca de 700 
mil postos de trabalho em 
quatro anos. Graças a esse 
segmento, o número total 
do universo de trabalhadores 
por conta própria atingiu o 
montante de mais de 24,5 
milhões de pessoas (Ascom/
Ipea).

formal vem ocorrendo em 
todas as faixas etárias. Após 
desacelerar de 15,4% para 
8,7% entre 2014 e 2018, a 
parcela de trabalhadores 
que transitou da desocupa-
ção para o mercado formal 
no último trimestre de 2019 
foi de 8,8%. A pesquisa 
revela que a proporção 
de ocupados que já se 
encontravam nessa mes-

ma situação no trimestre 
imediatamente anterior foi 
de 86,1%, maior patamar 
desde 2014. 

Um dos segmentos dos 
trabalhadores por conta 
própria que mais cresce é o 
de aplicativos de transporte 
de passageiros e entrega de 
produtos. Antes do aumento 
do desemprego, entre o 1º 
trimestre de 2012 e o último 

Movimento "Compre do Pequeno" 
para preservação dos empregos




