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Atecnologia blockchain está em um processo inicial de validação de 
alguns conceitos. Ainda que esteja neste grau de maturidade em forma-
ção, o blockchain pode resolver alguns tipos de situações no campo dos 
negócios. É importante ter, pelo menos, três partes envolvidas neste 
processo, ou seja, a empresa, o cliente e uma delas vai ser externa. 
Neste ciclo, a desconfiança é um grande aliado, afinal, tudo deve ser 
checado e rechecado para evitar dores de cabeça futuras.   

Blockchain não é criptomoeda

Nosso dia a dia de repente se transformou em uma escalada de 
sensações de insegurança, dúvidas, e, principalmente, trouxe uma 
necessidade de tomarmos rápidas decisões em um cenário incerto. 
Nunca fomos tão desafiados a pensar e agir rapidamente para prezar, 
simultaneamente, pela proteção dos nossos colaboradores, clientes 
e sociedade. Como sabemos, nosso segmento de saúde e proteína 
animal tem vivenciado uma fase de desafios constantes, mas também 
de rápida capacidade de resposta, o que tem refletido em seu amplo 
crescimento.   

Aprender com o Vale do Silício

Documentos e relatórios fiscais eletrônicos já são realidade em mui-
tos países. Diariamente, os governos (federal, estadual e municipal) 
cruzam as informações contábeis que navegam pela rede mundial de 
computadores com aquelas enviadas e armazenadas nos servidores 
das organizações. Fazer essa comunicação entre governo e empresa 
de forma correta é de extrema importância, principalmente no que 
diz respeito à documentação de entrada para, assim, evitar cair em 
alguma auditoria governamental.   

Auditorias do governo
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Negócios em Pauta

Falências e Recuperações 
Os pedidos de falência caíram 67,7% no 1º trimestre de 

2020 na comparação com o mesmo período do ano anterior, 
segundo dados  da Boa Vista. A falências decretadas apre-
sentaram queda de 29,9% em relação a 2019, enquanto as 
recuperações judiciais deferidas e os pedidos de recuperação 
judicial diminuíram 4,5% e 2,7%, respectivamente. Na variação 
acumulada em 12 meses apenas os pedidos de recuperação 
judicial apresentaram resultado positivo (3,9%). Por outro 
lado, as falências decretadas caíram 11,6%, os pedidos de 
falência, tiveram queda de 8,7%, e as recuperações judiciais 
deferidas de 1%.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Planet Franchise será realizada em São Paulo

@Dia 22 de julho, o Club Holms Paulista, na cidade 
de São Paulo, será palco da Planet Franchise. A pla-

taforma digital do evento www.planetfranchise.com.br 
permite que visitantes agendem e realizem gratuitamente 
encontros individuais com franqueadores de diferentes 
marcas, sem risco de aglomeração. “A quarentena termi-
nará antes, mas é preciso oferecer alternativas a quem 
busca investir com segurança para obter fonte de renda”, 
aposta Ricardo Branco, diretor da Planet Franchise. Com 
a crise econômica iminente, o mercado de trabalho estará 
cada vez mais fechado. Mesmo quem conseguir retornar, 
dificilmente terá o mesmo rendimento. De olho no pequeno 
investidor, franqueadores lançam opções de franquias de 
baixo investimento, com valores que, na média, variam de 
R$ 10 mil a R$ 250 mil, com todos os custos incluídos). 

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Planet Franchise

PANDEMIA

A Páscoa, principal 
período de vendas para 
a indústria do chocolate 
durante o ano, se 
transformou, em 2020, 
em um dos maiores 
desafios já encarados 
pelos setores

Com a crise provocada pela 
pandemia do Coronavírus, 

os empresários que esperavam 
um crescimento de 5% a 10% nas 
vendas este ano (de acordo com 
pesquisas do segmento), estão 
tendo de criar soluções alterna-
tivas para reduzir o impacto com 
a restrição de deslocamento dos 
clientes imposta em praticamente 
todos os estados.

A crise foi um duro golpe para 
a empreendedora de Curitiba, 
Rosana Correa, que já trabalhava 
com doces há dois anos, mas que 
começou a se dedicar exclusiva-
mente à atividade no final de 2019. 
Ela já havia comprado embalagens 
e produtos para a produção de 
ovos de páscoa e outros doces, 
além de ter recebido as encomen-
das quando a pandemia atingiu o 
país. “Com a situação atual fiquei 
com receio de atender os clientes, 
mesmo com todos os cuidados 
e com a utilização de recursos 
como o delivery. Comecei a me 
preocupar com os prejuízos que 
teria”, afirma.

Foi quando ela descobriu a cam-
panha nas redes sociais “Páscoa 
Adiada” #pascoaatéjunho, criada 
por confeiteiros de diferentes 
locais para estender os pedidos da 
data para o mês de junho, período 
que daria um fôlego para a produ-
ção dos confeiteiros. Ela resolveu 
aderir à campanha e o resultado foi 
bem recebido pelos clientes. “Mui-
tos clientes me apoiaram. Alguns 

Pequenos negócios de chocolate e doces 
buscam alternativas para clientes na Páscoa
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estavam pensando em cancelar os 
pedidos voltaram atrás e outros re-
alizaram até mesmo mais pedidos. 
Acredito que dessa forma podere-
mos produzir com mais segurança 
qualidade para o nosso cliente”, 
ressalta a empresária. Com isso, 
ela espera começar a produzir os 
ovos em maio e assim recuperar 
boa parte das vendas perdidas ao 
longo do período de Páscoa.

A empresária Adeline Torquato, 
de Pinhais, região metropolitana de 
Curitiba, também afirmou que as 
vendas devem ser muito prejudi-
cadas por conta da crise do Coro-
navirus, especialmente por forçar 
uma contenção de gastos durante 
a Páscoa para muitas pessoas. Ela 
afirma que deve intensificar os in-
formativos para a realização de en-
comendas e retomar o delivery de 
ovos e doces. “Queremos estimular 
a realização de mais pedidos por 
parte de nossos clientes para que 
possamos atingir um faturamento 
mínimo para manter as contas em 
dia”, explica.

O momento pede que empreen-
dedores revejam seus gastos e cui-
dem do controle do fluxo de caixa. 
Repense expectativas de vendas, 

sentes na pele em níveis seguros, 
durante a lavagem das mãos com 
sabonete antisséptico ou por uso 
de agente antisséptico (como 
o álcool 70%) após a lavagem e 
secagem das mãos. Luvas e más-
caras também podem ser aliadas, 
mas devem ser substituídas com 
frequência. No Portal do Sebrae 
estão disponíveis materiais orien-
tativos, incluindo um curso EAD 
de boas práticas, disponível no 
Portal do Sebrae.  

Esteja atento à sua saúde e das 
pessoas ao seu redor, seja sua 
família, fornecedores ou clientes. 
Respeite as distâncias e oriente 
a todos sobre as cautelas neces-
sárias. Muitas confeitarias são 
formadas por empreendedores 
que trabalham sozinhos, ou que 
contam com poucos auxiliares. 
É fundamental que você ou seu 
colaborador se afaste totalmente 
da produção caso haja suspeita da 
doença ou de contato com doentes, 
ainda que a princípio pareça um 
leve resfriado. Monitore a tempe-
ratura corporal e esteja atento a 
tosses e falta de ar.

É importante repensar o modelo 
de negócio nesse momento. Se a 
empresa trabalha com um ponto 
fixo, a alternativa para driblar a 
falta dos clientes é investir ime-
diatamente nas mídias sociais, 
nas plataformas de comércio 
eletrônico e nos aplicativos de 
entrega. Comunique ao cliente 
(o que muitas vezes acontece 
por aplicativos de comunicação 
e redes sociais) que seu negócio 
está adotando todas as medidas 
cabíveis que prezam pela segu-
rança e qualidade do seu produto. 
Atente-se para que todos os seus 
fornecedores e prestadores de 
serviço (como entregadores) 
também tenham todo o cuidado 
necessário com o Coronavírus. 
Fonte e mais informações: (www.
pr.agenciasebrae.com.br).

evitando compras desnecessárias, 
inclusive para o período da Páscoa. 
Se trabalha com encomenda, peça 
mais prazo de produção para seu 
cliente. Se tem contas em aberto 
com fornecedores, renegocie 
prazos de pagamentos. Se neces-
sário, reduza sua oferta (mix) de 
produtos, trabalhando apenas com 
aqueles que garantem boa margem 
de lucro, priorizando liquidar o 
estoque acumulado e não fazer 
compras arriscadas. A hora é de 
apertar os cintos.

Todo estabelecimento de ali-
mentação deve cumprir as Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) e 
manipulação de alimentos. No 
cenário atual, as BPFs devem ser 
revistas e implementadas por com-
pleto, caso haja falhas de operação, 
conforme estabelece a RDC Anvisa 
nº 216/04. A RDC deve ser lida e 
compreendida, destacando-se que 
os responsáveis pela manipulação 
devem ter conhecimentos sobre 
contaminantes alimentares, do-
enças transmitidas por alimentos, 
manipulação higiênica dos alimen-
tos e boas práticas. 

Um exemplo de cuidados é a 
redução de microrganismos pre-

ENTRE O 
ISOLAMENTO 
HORIzONTAL 
E O VERTICAL 
PROPONHO O 
ISOLAMENTO 
EM DIAgONAL!

    Leia na página 6

Auxílio Emergencial 
O governo começa a pagar ama-

nhã (9) a primeira parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 para pessoas 
inscritas no Cadastro Único com 
conta no Banco do Brasil ou pou-
pança na Caixa. Para os clientes dos 
demais bancos, o pagamento será 
feito a partir do próximo dia 14. O 
aplicativo (https://auxilio.caixa.gov.
br/#/inicio) é para os trabalhadores 
informais, autônomos, microem-
preendedores individuais (MEI) e 
contribuintes da Previdência.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/entre-o-isolamento-horizontal-e-o-vertical-proponho-o-isolamento-em-diagonal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/blockchain-nao-e-criptomoeda-e-preciso-desmistificar-ambos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pequenas-e-grandes-empresas-sao-multadas-por-registro-incorreto-de-documentos-fiscais-eletronicos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-licoes-podemos-aprender-com-o-vale-do-silicio-para-enfrentarmos-o-desafio-atual/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
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OpiniãO
São Paulo e a guerra 

sem tréguas 
contra o vírus

Estamos em guerra 
contra um inimigo 
menor que uma 
semente de mostarda, 
invisível a olho nu, 
mas que não obstante 
representa um enorme 
desafio, não apenas 
para São Paulo e o 
Brasil, mas para o 
mundo 

Este inimigo, contudo, 
está longe de ser 
invencível e nós o 

estamos combatendo dia e 
noite, com medidas sanitá-
rias, econômicas, sociais e 
administrativas. As batalhas 
pela frente são muitas, mas 
tenho convicção de que, 
com a ativa colaboração dos 
brasileiros de São Paulo, que 
entenderam a gravidade da 
situação e oferecem a sua 
cota de sacrifício pessoal, 
seguindo as recomendações 
das autoridades, seremos 
vitoriosos. 

Nós do Governo do Estado 
de São Paulo confiamos que, 
com as medidas tomadas 
até aqui, e com outras que 
ainda virão, retomaremos as 
atividades normais do dia 
a dia o mais cedo possível. 
Nossa intenção é liberar a 
retomada das atividades o 
mais rapidamente possível, 
mas não podemos colocar a 
saúde da população em ris-
co. A curva de disseminação 
da doença é ascendente, e 
por isso a recomendação é 
de isolamento social, com 
o mínimo fluxo possível de 
pessoas para que o sistema 
de saúde possa atender e 
cuidar de todos.  

Para que isso se torne 
realidade, o governo do 
Estado faz a sua parte. Por 
exemplo, liberamos para 
todos os 645 municípios 
paulistas R$ 311 milhões em 
repasses emergenciais para 
enfrentamento e contenção 
da Covid-19. Na semana 
passada, o Governador João 
Doria anunciou o repasse de 
R$ 40 milhões para municí-
pios com menos de 100 mil 
habitantes. 

Somados aos R$ 218 
milhões confirmados para 
outras 79 cidades com 
população maior do que 
esta, além de outros R$ 50 
milhões para a Capital, o 
total representará efetivos 
investimentos na aquisição 
de insumos hospitalares, 
montagem e operação de 
hospitais de campanha, 
como o do estádio do Pa-
caembu e do Anhembi, 
na Capital, bem como em 
centros de referência para 
atendimentos de baixa e 
média complexidade nas 
cidades menores do interior 
e do litoral.  

A orientação para mu-
nícipios com até 300 mil 
habitantes é a criação de 
um centro de referência 
de combate ao Coronaví-
rus, com primeiro atendi-
mento, consulta e testes, 
sem a previsão de leitos. 
Para municípios maiores, 
a orientação é a criação de 
hospitais de campanha, com 
leitos. Os municípios con-
tam com flexibilidade para 
a utilização dos recursos, o 

Estado entende que cada 
região conhece melhor as 
suas dificuldades e pecu-
liaridades e pode utilizar o 
método mais apropriado no 
enfrentamento da doença.  

Os valores anunciados já 
começaram a ser transferi-
dos aos municípios no dia 
30 de março. Esta estraté-
gia permitirá que os leitos 
de terapia intensiva (UTI) 
estejam liberados para os 
pacientes em estado gra-
ve. Medidas de assistência 
social, como a abertura dos 
restaurantes Bom Prato in-
clusive nos fins de semana, 
também fazem parte das 
ações governamentais. Bem 
como a distribuição de 140 
mil kits de alimentação para 
caminhoneiros, que tem 
apoio de empresas conces-
sionárias e será realizada em 
43 pontos de 19 rodovias 
que operam sob regime de 
concessão. A medida vai 
se estender até o dia 30 de 
julho. 

No âmbito da Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR), temos realizado 
diariamente videoconferên-
cias com municípios das 15  
Regiões Administrativas 
do estado para esclarecer, 
informar e debater com os 
prefeitos e os secretários 
municiais de saúde as me-
didas de enfrentamento da 
pandemia, sanando dúvidas 
sobre os procedimentos 
adotados e abordando a 
situação de saúde local.  

Além disso, autorizamos 
repasse de R$ 100 milhões 
para mais de 300 Santas 
Casas e  hospitais munici-
pais. O Governador criou 
ainda uma força-tarefa de 
logística e transportes para 
garantir o funcionamento da 
malha rodoviária paulista e, 
consequentemente, todo o 
sistema de escoamento de 
produtos durante o período 
da pandemia. O objetivo 
é facilitar a circulação de 
mercadorias e garantir a 
segurança dos profissionais 
que trabalham nesta cadeia 
econômica, que não pode 
ser interrompida. 

Finalmente, vale lembrar 
a ampliação da rede de 
testes para o novo Corona 
vírus no Estado; reforçare-
mos a rede de exames com 
as unidades regionais do 
Instituto Adolfo Lutz, em 
Santo André, Sorocaba, 
Ribeirão Preto, Bauru e São 
José do Rio Preto. Elas esta-
rão habilitadas a processar 
amostras, com capacidade 
de 500 exames por dia, po-
dendo chegar até mil. Nesta 
semana ainda, chegam 20 
mil kits de testes importa-
dos e 10 mil enviados pela 
Fiocruz, que serão distribuí-
dos entre o Instituto Adolfo 
Lutz e outros laboratórios 
credenciados. 

Vamos retomar nossas 
atividades de sempre o mais 
cedo que for possível, mas 
a recomendação ainda é de 
isolamento social para que 
possamos cuidar de todos 
que precisarem. Não te-
nham dúvida, vamos vencer 
esta guerra! 

(*) - É secretário de Desenvolvimento 
Regional do Governo do 

Estado de São Paulo.

Marco Vinholi (*) 

Coronavírus e a 
digitalização nos negócios

Eduardo Almeida (*)

Fato é que, da manufatura ao setor 
de saúde, todos os setores estão 
reavaliando os modos de produção 

e atendimento ao cliente. Para sobreviver 
em meio à crise, é necessário pensar de 
forma criativa e agir de modo eficaz a fim 
de garantir o relacionamento com clientes 
e a saúde de colaboradores. A tarefa está 
longe de ser fácil: em meio às dúvidas a 
respeito das melhores soluções e de como 
empregá-las no dia a dia da operação, há 
que se superar desafios estruturais, por 
vezes utilizando a tecnologia como motor 
essencial para essa transformação.

Nesse ponto tão sensível e crucial, 
reside uma oportunidade sem prece-
dentes para companhias de TI. Para 
além da oferta de entretenimento ou 
de soluções que sirvam diretamente 
aos consumidores, o mundo B2B traz à 
tona a importância de termos até então 
aparentemente distantes para muitas 
companhias, como eficiência operacional, 
processos de robotização RPA e soluções 
para e-commerce robustas.

Até mesmo sob um aspecto de tecnolo-
gias avançadas há novas oportunidades. 
Notícias apontam, por exemplo, para o 
uso do Blockchain como ferramenta para 
rastrear o avanço global da doença e cola-
borar para o fornecimento de estatísticas.

Ainda no aspecto da saúde, outro 
ponto merece atenção, especialmente no 
mercado brasileiro: o uso da telemedici-
na. Em uso na Europa há mais tempo e 
regulamentada no Brasil recentemente, 
a ferramenta deve colaborar para o diag-
nóstico acelerado da doença ao mesmo 
tempo em que reduz a quantidade de 
pessoas em hospitais, também colaboran-
do de forma conjunta para a quarentena 
imposta em todo o país.

Já no setor de consumo, a ascensão do 
e-commerce é um ponto que pode ser 
observado claramente em todas as regi-
ões. Supermercados estão adaptando os 
esforços logísticos para atender à alta de-
manda, um claro reflexo da necessidade 
de dar resposta aos clientes por meio das 
plataformas virtuais de maneira eficaz.

Até o setor de meios de pagamento 
está passando por transformações que 
exigem o uso da tecnologia. Nos EUA e 
Inglaterra, dados apontam 
para o crescimento ex-
pressivo do uso de meios 
contactless em substituição 
ao tradicional cartão de 
crédito – ainda tão usado 
no Brasil. Do outro lado do 
mundo, na Coreia do Sul, 
o dinheiro recebido dos 
bancos locais deve ficar em 
quarentena durante duas 
semanas para garantir que 
as cédulas não carreguem 
o vírus, de acordo com 
agências de notícias.

Ou seja, poucos são os 
setores a passarem por 
esse momento sem trans-
formações. E todos, sem 
exceção, conseguem agora 
entender a importância de 
profissionais qualificados 
e empresas de tecnologia 
como fator essencial para 
atravessar esse período 
tão conturbado. As com-
panhias que conseguirem 
passar por isso com sucesso certamente 
deverão contar com mais reforço e apoio 
da TI não só agora, mas durante os pró-
ximos anos, entendendo de forma clara 
os benefícios que os processos digitais 
podem oferecer – em termos de pro-
dutividade e economia de custos, para 
citar alguns.

Do ponto de vista dos consumidores, 
a transformação também não deve ter 
um fim tão cedo. O e-commerce deve 

ganhar ainda mais adeptos após esse 
período e a telemedicina deve ganhar 
força durante os próximos anos como 
um modelo de atendimento eficaz. Uma 
vez que a barreira com o mundo digital é 
superada e as facilidades para o dia a dia 
são conquistadas, a tendência é a de que 
o caminho seja seguido daí para frente, 
com cada vez mais pessoas envolvidas 
com o ambiente digital.

No âmbito dos serviços públicos, o 
impulso às tecnologias di-
gitais também deve ser ala-
vancado pelos impactos do 
momento atual. Cidadãos 
que ainda não utilizavam 
canais digitais para inte-
ragir com a administração 
pública, se viram forçados 
a fazê-lo em decorrência 
do isolamento social im-
posto e certamente estão 
desenvolvendo hábitos 
que não devem retroce-
der, uma vez superado o 
quadro do Coronavírus. 
Estas pessoas estão des-
cobrindo uma nova forma 
de se relacionar com os 
serviços oferecidos pelos 
municípios, estados, de-
partamentos de trânsito, 
tribunais, entre outros, 
e seguramente a nova 
cultura digital adquirida 
pelos cidadãos fomentará 
o avanço da transformação 
digital nas esferas públicas.

Para que tudo isso aconteça, nova-
mente, o papel das companhias de TI é 
essencial. É necessário estar atento para 
oferecer as soluções corretas no timming 
certo e colaborar para melhorar a vida das 
pessoas por meio dos serviços digitais. 
Companhias que souberem aproveitar 
esse momento, certamente lograrão 
resultados positivos não só agora, mas 
pelos próximos anos.

(*) É CEO da Indra no Brasil.
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O avanço global do Coronavírus tem provocado uma ruptura no modo de produzir tradicional do mundo 
corporativo. Se no início dos anos 2000 as companhias estavam preocupadas com o avanço da internet, 
é possível dizer com segurança que, em 2020, o trabalho remoto tem sido uma questão de proporções 
semelhantes – capaz de causar dor de cabeça até mesmo em líderes de companhias consolidadas.

“Poucos são 
os setores 
a passarem 
por esse 
momento sem 
transformações. 
E todos, sem 
exceção, 
conseguem 
agora entender 
a importância 
de profissionais 
qualificados e 
empresas de 
tecnologia como 
fator essencial 
para atravessar 
esse período tão 
conturbado.”

Eduardo Almeida

News@TI 

Solução de inteligência artificial

@A GoBots - startup que automatiza os processos de vendas 
online - adaptou o seu “Robô Vendedor” que possibilita que os 

e-commerces e marketplaces 
atendam clientes de forma rá-
pida e totalmente automática, 
para responder perguntas e 
tirar dúvidas de consumidores  
sobre vendas de produtos e 
formas de entrega, durante 
a pandemia do Coronavírus. 
Atendendo mais de 150 clien-
tes como Livraria Saraiva, 
Fast Shop, Acer, Electrolux, 
L’Oréal, o robô de inteligência artificial consegue tranquilizar clientes 
sobre prazos e entregas, e principalmente como são feitos os envios 
pelos lojistas (www.gobots.com.br). 

Solução para facilitar acesso remoto a dados e 
sistemas das empresas

@A Embratel lançou a VPNaaS Embratel powered by Fortinet, 
solução que permite acesso remoto às informações e aos sistemas 

corporativos para empresas que estão trabalhando com suas equipes 

em home office durante a quarentena por causa do Coronavírus. O 
acesso pode ser feito a partir de diversos locais e dispositivos, flexi-
bilizando o trabalho dos colaboradores. A oferta também é indicada 
para companhias com pretensão de adotar esse regime de trabalho 
em outras ocasiões (https://www.embratel.com.br/vpnaas). 

Aplicativo possui aulas interativas 
de audiofitness

@Entre as medidas de contenção da escalada do novo Coro-
navírus, uma das mais reforçadas é o isolamento social. Por 

isso, ficar em espaços ao ar livre ou ir às academias de ginástica 
não é recomendado - muitas delas inclusive interromperam o 
funcionamento por todo o país. Para 
quem não quer deixar de lado a rotina de 
atividades físicas, há algumas maneiras 
de se exercitar dentro de casa.  Segundo 
Thiago Neglia, educador físico e um dos 
idealizadores do app Sem Desculpas 
atividade física é importante neste 
período. "Em tempos de recolhimento, 
manter os treinos é fundamental para 
ocupar a mente e fortalecer o sistema 
imunológico", comenta (semdesculpas.
app/landingpage/sem-desculpas.html).

ricardosouza@netjen.com.br
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Impacto da COVID-19 
nas pequenas e 

médias indústrias

A pandemia de 
Coronavírus, que 
causa a COVID-19, 
trouxe muita 
incerteza à economia 
brasileira

Desde que os pri-
meiros casos apa-
receram no Brasil, 

os questionamentos sobre 
como agir em diversas áreas 
e setores têm sido grandes. 
Como proceder quanto à cir-
culação de pessoas? Como 
garantir os postos de traba-
lho em caso de paralisação 
total de empresas? Como 
continuar a movimentar a 
roda da economia em um 
período tão crítico?

Essas são algumas das 
perguntas que, até hoje, os 
especialistas, políticos, es-
tudiosos, médicos e diversos 
profissionais têm tentado 
responder. No que diz res-
peito ao setor industrial, 
principalmente na faixa em 
que se enquadram as pe-
quenas e médias empresas, 
é possível dizer que poucos 
dias de isolamento social e 
quarentena já foram o su-
ficiente para perceber que 
o ativo mais importante de 
uma empresa, as pessoas, 
não pode, de uma hora para 
outra, deixar de existir. 

Com a ordem de fecha-
mento de diversos esta-
belecimentos e orientação 
para que a população fique 
em casa, a economia parou, 
as atividades de indústrias 
e fábricas foram reduzidas, 
favorecendo a inadimplên-
cia das famílias. É possível 
dizer que, hoje, 70% das fa-
mílias brasileiras já sentem 
redução em suas rendas. 
Assim, o cenário para os 
próximos meses não parece 
promissor. Mesmo com to-
das as medidas anunciadas 
pelo governo, falta organi-
zação, controle das ações 

e informações completas 
acerca do respaldo para o 
empresariado.

O BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Econômico e Social) liberou 
um crédito de R$ 55 bilhões 
para serem divididos em 
diversas frentes. A linha vol-
tada para micro, pequenas e 
médias empresas prevê R$ 
5 bilhões para ampliação de 
crédito destinado a capital 
de giro, repassados por 
agentes financeiros, como 
Banco do Brasil, Bradesco 
e Itaú. Os empréstimos, 
segundo o BNDES, são vol-
tados para micro empresas 
que faturem até R$ 300 
milhões por ano. 

O limite é de R$ 70 mi-
lhões por empresa, contudo, 
muitos empresários ainda 
não conseguiram acesso a 
esse benefício. Essa falta de 
assistência, principalmente 
por parte das instituições 
financeiras, deve causar 
uma grande crise social, 
levando várias empresas 
ao fechamento precoce. Vi-
venciaremos momentos não 
esperados para este ano, que 
prometia um crescimento 
de cerca de 2,2%. Agora, o 
governo já zerou a projeção 
de crescimento do PIB (Pro-
duto Interno Bruto).

A expectativa é de que 
nos próximos dias haja um 
consenso entre Governo, 
autoridades ligadas à Saú-
de, órgãos competentes e 
instituições financeiras para 
que a economia não sofra 
um colapso e as empresas 
consigam, pelo menos por 
alguns meses, respirar com 
mais tranquilidade e fluxo 
de caixa. 

Muitos empregos depen-
dem do momento que esta-
mos vivendo, assim como a 
sobrevivência de diversas 
famílias. Tenhamos fé!

(*)  É diretor da Mundo Móveis, 
de Birigui.

Hugo Evandro Batista (*)

www.netjen.com.br
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D - Pesquisas Jurídicas
A Thomson Reuters, multinacional de tecnologia provedora de soluções 
Fiscais, Tributárias, Contábeis, Jurídicas e de Comércio Exterior, está 
disponibilizando neste mês de abril a plataforma Revista dos Tribunais 
Online de forma gratuita. Dessa maneira, os estudantes de Direito e ad-
vogados que antes tinham acesso aos materiais apenas nos escritórios e 
universidades agora poderão usufruir da ferramenta em casa, enquanto 
aguardam o fim do isolamento social por causa da Covid-19. Para ter 
acesso aos conteúdos, basta realizar o cadastro no portal com os dados 
do profissional, como número da OAB ou faculdade que cursa. Para ter 
acesso ao conteúdo: (http://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/
revista-dos-tribunais-online/gratuidade.html). 

E - Protetores Faciais 
A Mondial, empresa brasileira e líder em vários segmentos de eletro-
domésticos portáteis, adaptou suas instalações e destinou parte da sua 
equipe para produzir e doar protetores faciais para médicos e demais 
profissionais da área. Unidade da Mondial na Bahia, localizada em 
Conceição do Jacuípe, parou linhas de produção de eletrodomésticos 
para se adaptar e iniciar a produção dos protetores faciais. Todas as 
recomendações do Ministério da Saúde foram atendidas na execução 
deste projeto, que foi desenvolvido  com a colaboração de integrantes 
do Instituto Recôncavo e da organização não-governamental e-NABLE 
Brasil. Outras informações: (www.emondial.com.br).

F - Sonhando com Viagens
A rede Decameron All Inclusive Hotels & Resorts, com unidades no 
Caribe e América do Sul, acaba de lançar a campanha de marketing 
“Estaremos aqui para você”, para incentivar os brasileiros a continuar 
sonhando com viagens, bem como se planejando. A primeira iniciativa é 
um vídeo disponibilizado em (https://youtu.be/wl542VUcKdI), que trans-
mite uma mensagem de esperança ao mesmo tempo em que incentiva 
as pessoas a respeitar o isolamento social para conter a propagação do 
Coronavírus. A rede está presente no México, Haiti, Jamaica, Panamá, 
Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador e Peru. Mais informações, 
no website (www.decameron.com).

A - Cadeia da Solidariedade
A Braskem se juntou a parceiros da cadeia da química e do plástico 
para doar materiais essenciais para o combate ao novo Coronavírus nos 
hospitais da rede pública. A resina termoplástica doada pode produzir 
mais de 60 milhões de máscaras ou mais de 1 milhão de aventais. Doará 
também material para fabricação de embalagens para 750 mil litros de 
álcool líquido e em gel, para mais de 500 mil almotolias (um tipo de 
frasco plástico para álcool em gel utilizado em hospitais), além de 10 mil 
caixas de hipoclorito para diluição ou uso como água sanitária e mais de 
150 mil sacos plásticos para lixo hospitalar. No mercado internacional, 
a Braskem está buscando respiradores para fornecer à rede pública.  

B - Cursos Gratuitos
A Samsung antecipou todos os cursos à distância oferecidos gratuita-
mente pela empresa por meio do programa Code IoT. Interessados em 
temas como programação, eletrônica básica, internet das coisas, entre 
outros, podem aproveitar o atual período de home office para estudar 
os seis cursos oferecidos pela plataforma. Realizados em parceria com o 
Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, os treinamentos online 
são direcionados ao público que busca inserção neste novo cenário de 
integração entre software e hardware. O Code IoT certifica ao final da 
grade de estudos os alunos que completarem todos os módulos, ofere-
cidos também em inglês e espanhol. Inscrições: (www.codeiot.org.br). 

C - Carregadores de Bateria 
A Fronius do Brasil, empresa de origem austríaca que, entre outros 
segmentos, se dedica a soluções inovadoras para Carregadores de Ba-
teria, automotivo e tracionário, traz ao Brasil seus novos carregadores 
de bateria Selectiva 4.0. Hoje disponíveis nas versões 2kW, 3kW, 8kW 
e 16kW, os modelos ganharão mais potência, com o lançamento dos 
carregadores de 18kW e 30kW, compatíveis com quase todos os tipos 
de bateria e agora também incluindo mais quatro modelos: CSM, Lead 
Crystal, Fast Charge e Lítio. Os carregadores Selectiva 4.0 transmitem 
dados e informações que permitem mais agilidade na gestão de cargas, 
potencializam o desempenho das baterias e melhoram os resultados da 
intralogística. Saiba mais em: (https://www.fronius.com/pt-br/brasil).

G - Mercado do E-commerce
Se a pandemia causada pelo novo Coronavírus trouxe impactos negativos 
para a maioria dos setores, não se pode dizer o mesmo das empresas que 
trabalham com o e-commerce. De acordo com a Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (Abcomm), as categorias Alimentos e Bebidas 
e Beleza e Saúde foram as que obtiveram maior aumento no número de 
transações (mais de 180%). O levantamento feito entre 24 de fevereiro 
e 18 de março apontou aumento de 111% nas compras online para itens 
da categoria de saúde; 83% de crescimento em produtos de beleza e 
perfumaria, e 80% a mais em compras feitas em supermercados, se 
comparados com o mesmo período de 2019.

H - Voluntário Digital
Em tempos difíceis, mais do que nunca a solidariedade se mostrou presente 
em nosso dia a dia. E para tornar mais acessível a conexão de pessoas que 
precisam de ajuda com aqueles que desejam ajudar, o HELPIE, criou uma 
seção para oferta de ações voluntárias. Essa opção "Voluntário Digital", foi 
pensada para esse período de quarentena, o interessado pode cadastrar 
uma forma de colaborar individualmente com alguém, seja para um bate-
-papo emocional por telefone, dar apoio logístico para os idosos que não 
podem sair de casa, fazer pequenos reparos, ou até oferecer orientações 
sobre como convencer amigos e familiares a levarem a sério as medidas 
de isolamento social e higienização. Saiba mais: (www.helpie.com.br).

I - Segurança na Internet
A Trend Micro disponibiliza gratuitamente para empresas e consumidores 
a sua solução de segurança para uso de internet Maximum Security por 
seis meses. O objetivo é contribuir para garantir a segurança on-line das 
informações e a proteção de ataques cibernéticos durante o trabalho 
remoto de profissionais e de usuários durante o surto da COVID-19. 
Dentre as funcionalidades disponíveis estão defesa contra ameaças da 
internet, como ransomware e outros perigos; proteção da privacidade, 
bloqueando sites perigosos que podem roubar dados pessoais; e pre-
venção a fraudes e golpes protegendo-os contra e-mails de phishing. 
Mais informações: (https://www.trendmicro.com/pt_br/business.html).

J - Incentivo ao Empreendedor
Pensando em diminuir o impacto econômico causado pelo avanço do novo 
Coronavírus no país, a ACE (http://app.acestartups.com.br/go), empresa 
de inovação, conhecida por ajudar empreendedores a transformar suas 
startups em negócios de classe mundial, disponibiliza de forma gratuita 
e online todo o seu conteúdo de aceleração, desenvolvido com a exper-
tise de já ter acelerado mais de 400 startups. A plataforma permite que 
os empreendedores, tenham acesso a um ecossistema completo, com 
conteúdo de alto impacto  e com resultados comprovados, adaptados 
às realidades das startups que mais crescem no Brasil. 

Atividade do 
comércio caiu 16,2% 
em março 

A atividade do comércio 
em março teve a maior que-
da no comparativo mensal 
da série histórica, iniciada 
em 2000. A redução foi de 
16,2%, na comparação com 
fevereiro, feitos os devidos 
ajustes sazonais, segundo o 
Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Expe-
rian. Clique aqui e confira 
os dados. O economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
diz que este movimento 
era esperado e que deve 
ser uma tendência para os 
próximos meses.

“Com as pessoas ficando 
mais em casa e muitas lojas 
físicas fechadas, cai auto-
maticamente o consumo de 
itens, principalmente os não 
essenciais, como Veículos 
e Materiais de Constru-
ção, que apresentaram a 
maior retração em março. 
Na contramão estão áreas 
essenciais, como Super-
mercados e Combustíveis, 
cujo impacto foi menor pelo 
consumo e necessidade de 
abastecimento das cidades”.

Todos os setores regis-
traram declínio na variação 
mensal, sendo os mais signi-
ficativos naqueles em que a 
compra pode ser postergada 
– Veículos, Motos e Peças 
(-23,1%) e Materiais de Cons-
trução (-21,9%). Combustí-
veis e Lubrificantes tiveram a 
menor diferença com relação 
a fevereiro/20, com -5,5% (AI/
SerasaExperian).

O Indicador Antecedente 
de Emprego (IAEmp) da 
Fundação Getulio Vargas caiu 
9,4 pontos em março para 82,6 
pontos, menor nível desde 
junho de 2016 (82,2 pontos). 
Apesar da queda, o resultado 

trimestral é 1,0 ponto superior 
ao trimestre anterior. Em mé-
dias móveis trimestrais, o in-
dicador interrompe trajetória 
positiva ao recuar 2,4 pontos 
em relação a fevereiro. 

"O resultado de março 

mostra os primeiros efeitos 
da pandemia de Coronaví-
rus na perspectiva sobre o 
mercado de trabalho. Essa 
foi a segunda maior queda 
da série histórica, ficando 
atrás apenas da ocorrida na 

crise de 2008-09. O cenário 
negativo deve persistir nos 
próximos meses, conside-
rando o crescente aumento 
de incerteza no país", afirma 
Rodolpho Tobler, economista 
da FGV IBRE.

Com a crise do Coro-
navírus, a Confede-
ração Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) estima 
que as vendas da Páscoa 
em 2020, uma das mais 
importantes datas do co-
mércio brasileiro, registrem 
uma queda histórica de 
31,6% em relação a 2019, 
o que representaria uma 
perda de R$ 738 milhões. 
De acordo com o estudo, o 
faturamento do varejo deve 
alcançar R$ 1,598 bilhões 
esse ano, contra R$ 2,336 
bi no período passado.

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
o cenário, inimaginável no 

O cenário, inimaginável no início do ano, é resultado das 
restrições ao consumo impostas pelo isolamento social.
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A economia chinesa deve 
retomar 100% do ritmo de 
produção já no início de abril, 
mesmo levando em conta 
a dependência da cadeia 
chinesa de eletrônicos de 
itens importados de Japão e 
Coreia, países que ainda de-
vem levar mais duas semanas 
para retomar plenamente sua 
capacidade produtiva. 

É o que revela o estudo 
"Perspectivas do desenvol-
vimento econômico chinês 
pós-Covid-19 e impactos para 
a economia brasileira", elabo-
rado pela Inovasia Consulting 
para dimensionar os efeitos 
da pandemia de Coronavírus 
na economia chinesa e seus 
desdobramentos no Brasil. A 
pesquisa foi conduzida entre 
os meses de fevereiro e mar-
ço com entrevistas colhidas 
na China e uso de dados da 
Universidade de Tsinghua 
e do Escritório Nacional de 
Estatísticas da China. 

"Embora as condições sani-
tárias para a produção local 
tenham se reestabelecido 
na China, o setor privado 
local aguarda a definição de 
políticas anticíclicas inter-
nacionais, para fazer novos 

Governo chinês deve anunciar um agressivo plano de estímulo 
ao consumo e investimentos.

ol
ha

rd
ig

ita
l.c

om
/re

pr
od

uç
ão

CNC projeta queda de 
R$ 738 milhões nas vendas da Páscoa
Os efeitos da pandemia de Covid-19 restringiram dramaticamente o fluxo de consumidores nas lojas

economista da CNC respon-
sável pelo trabalho, chama 
atenção para o aumento 
do dólar e a aversão ao 
crédito, por parte do con-
sumidor, para o consumo 
dos produtos considerados 
não essenciais, por mais 
que sejam fatores que, 
normalmente, não ajudem 
a alavancar a renda. "Estes 
acabam sendo problemas 
de menor magnitude perto 
dos efeitos negativos que a 
crise deverá provocar sobre 
o mercado de trabalho e, 
consequentemente, sobre 
a confiança dos consumido-
res quanto ao consumo não 
essencial", conclui (Gecom/
CNC).

início do ano, é resultado 
das restrições ao consumo 
impostas pelo isolamento 
social. "Os efeitos da pande-
mia de Covid-19 restringiram 
dramaticamente o fluxo de 
consumidores nas lojas. Há 

registro de quedas de 35% no 
comércio de rua e de 50% nos 
shopping centers ao longo 
do mês passado (março)", 
destaca.

Com relação aos impactos 
econômicos, Fabio Bentes, 

O desenvolvimento econômico 
chinês pós-Covid-19

investimentos, pois há o te-
mor de que o achatamento 
na demanda externa seja pro-
longado. Do ponto de vista do 
mercado interno, porém, há 
confiança de que a Assembleia 
do Povo anuncie um agressivo 
plano de estímulo ao consumo 
e investimentos, já no início de 
abril", afirma Felipe Zmoginski, 
coordenador do estudo e sócio 
da Inovasia. 

Sobre o Brasil, o relatório 
revela que a demanda por 
commodities minerais (ferro) 
e agrícolas (carne e soja) con-
tinuará aquecida, em função da 
ativação de 11 mil obras estra-
tégicas de infraestrutura e da 

grande competitividade dos 
grãos brasileiros. A incerteza 
de agentes privados chineses 
sobre o apetite do Ocidente 
por bens de consumo em 
2020 mantém as fábricas de 
componentes dos setores de 
motos, carros e de eletrônicos 
em compasso de espera, o que 
pode afetar o abastecimento 
de peças para polos fabris 
brasileiros. 

O objetivo do estudo é tra-
zer mais informações sobre a 
economia chinesa e servir de 
apoio à tomada de decisões 
dos executivos brasileiros. 
Fonte: (www.inovasia.com.
br).

Taxa de 
desemprego
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Problema orçamentário - como 
ajustar as contas do Brasil?

O problema 
orçamentário do Brasil 
não é algo recente e nem 
simples de ser resolvido

A baixa atividade eco-
nômica e o grande 
número de funcio-

nários na esfera pública 
fazem com que o Estado 
não suporte a quantidade de 
gastos anuais. Hoje, no país, 
há um funcionário público 
para cada 13,6 brasileiros. 
A atual crise causada pelo 
novo Coronavírus faz com 
que a escolha de gastos seja 
repensada, no momento em 
que o Governo precisa prio-
rizar investimentos.

Ao longo da formação 
de municípios e estados 
brasileiros, muitas cidades 
foram criadas sem a mínima 
sustentação econômica. Em 
razão disso, explodiram as 
contas públicas em todo 
o país – ao faltar dinheiro, 
recorrer aos estados e à 
União é o primeiro passo. 
Esses, por sua vez, usam do 
aumento de tributos para 
suprir a necessidade de or-
çamento, fazendo com que a 
população sinta diretamente 
as consequências.

Em tempos de pandemia 
causada pelo novo Corona-
vírus, é possível observar 
quanto se faz importante 
um orçamento ajustado à 
realidade do Brasil. No título 
“Brasil Despedaçado”, a so-
lução apontada seria a saída 
para o problema. Trata-se 
da redução do número de 
municípios como priorida-
de. Durante o período de 
1991 a 2000, 1.016 peque-
nas cidades foram criadas, 
perfazendo uma média de 
8,6 novos municípios por 
mês. Tal situação sufocou e 
empobreceu muitos estados. 
São prefeituras falidas e câ-
maras de vereadores com, no 
mínimo, nove políticos cada 
e diversos assessores. 

A quantidade de profis-
sionais concursados tam-
bém compõe a máquina 
pública e contribui para 
que o orçamento seja cada 
vez menos condizente com 
a realidade. A aposenta-
doria de uma boa parcela 
dos servidores públicos se 
aproxima, fazendo com o 
que o ajuste orçamentário 
administrativo precise ser 
feito o quanto antes. Caso o 
Estado venha a se planejar 

para a saída desses funcio-
nários, é possível evitar a 
sua reposição. Esse seria 
um ponto chave do ganho 
econômico – evitar que o 
contingente seja reposto.

No contexto da junção de 
municípios, mesmo com a 
aposentadoria, as demandas 
públicas continuariam a ser 
atendidas. As cidades resul-
tantes da fusão devem ficar, 
no mínimo, de dez a quinze 
anos sem contratar novos 
funcionários. Ainda como 
consequência, o número 
absoluto será diminuído com 
as aposentadorias ao longo 
dos anos. A proposta de ex-
tinção dos municípios com 
população de até cinco mil 
habitantes está em análise no 
Congresso, devendo atingir 
cerca de 1.387 mil pequenos 
e inviáveis municípios. 

O objetivo traçado na obra 
é que haja a aglutinação de 
municípios com população 
de até 20 mil habitantes, o 
que atingiria cerca de 3.500 
mil dos atuais 5.570 mil. 
O resultado da ação será a 
redução de cerca de 3 mil ci-
dades, o que resultaria numa 
monumental economia de 
recursos públicos. Com o 
objetivo de também ajustar 
o orçamento público, o novo 
pacto federativo deve forta-
lecer os municípios, fazendo 
com que o dinheiro seja 
descentralizado, trazendo 
a decisão para os prefeitos. 

Esses, afinal, são os admi-
nistradores mais próximos 
da população, portanto, 
conhecedores dos anseios 
dos cidadãos. O dinheiro 
arrecadado nos municípios 
ficará nos municípios, di-
recionado para o Estado e 
para a União apenas suas 
respectivas cotas. A ideia é 
tirar das mãos de uma única 
pessoa o controle de todo o 
dinheiro da nação. 

Caso aprovada, a nova 
estrutura orçamentária pode 
evitar situação como a 
ocorrida com o Presidente 
Michel Temer no fim de seu 
mandato, acossado com uma 
série de denúncias, teve que 
ceder ao congresso muitas 
benesses para se livrar do 
afastamento do cargo.

(*) - Advogado, atua em Direito 
Público e Ambiental. Sócio 

fundador do Escritório Alves de 
Souza Advogados Associados. 

Escritor, lançou em agosto 
de 2016 o livro “Excelências 

bandidas – O império da 
corrupção no Brasil”.

Cloves Souza (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: ALLEX ANDERSON FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em João Pessoa, PB, no dia (03/08/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira da Silva e de Eliana 
Silva. A pretendente: VALDIRENE PIEDADE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
recepcionista, nascida em Mundo Novo, BA, no dia (26/05/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sivaldo Mota da Silva e de Cidalia Piedade da Silva.

O pretendente: DANILO MONTEIRO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Mauá, SP, no dia (19/08/1981), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Valter Rodrigues de Carvalho e de Maria Jose Monteiro de 
Carvalho. A pretendente: VALERIA FERREIRA GOMES, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Leite Gomes e de Maria Luiza Ferreira Gomes.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA BRAGA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Aguiar Braga e de Maria Antonia da Silva Braga. A pretendente: 
RAICILA SHFFER COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João de Almeida Costa e de Jacy Shffer Costa.

A pretendente: VANESSA FIRMINO ALVES, estado civil solteira, profissão instrutora 
de auto escola, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/11/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Clemente Alves e de Benedita Firmino 
Alves. A pretendente: ALCIONE DE SOUSA CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
esteticista, nascida em Floriano, PI, no dia (27/03/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo José Barbosa de Carvalho e de Maria da Guia 
de Sousa Carvalho.

O pretendente: JOSUE GONÇALVES SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
eletrotécnico de campo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1973), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Bispo Jesus Santos e de 
Maria Jose Gonçalves. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS BATISTA, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Batista 
e de Elizabeth dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON VIANA AMORIM, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Souza Amorim e de Maria 
Simões Viana. A pretendente: GABRIELA SOUZA MARINHO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Ribeiro Marinho e de Rosemeire 
Aparecida de Souza.

O pretendente: SILAS ALVES DOS SANTOS AMORIM, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Silva de Amorim e de Suely Alves dos 
Santos Amorim. A pretendente: LIGIANE GONÇALVES COSTA, estado civil solteira, 
profissão cuidadora de idosos, nascida em Santo André, SP, no dia (15/06/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Costa e de Ligia 
Maria Gonçalves Costa.

De acordo com a fer-
ramenta de dados 
financeiros Bloom-

berg, o levantamento divul-
gado na última quarta-feira 
aponta que as bolsas de 
valores de todo o mundo 
perderam U$ 25 trilhões 
desde o surgimento do novo 
Coronavírus (COVID-19), 
tornando essa crise econô-
mica superior à de 2008, 
quando as bolsas mundiais 
despencaram. 

A previsão para o merca-
do financeiro está gerando 
diversas dúvidas, principal-
mente para os investidores, 
pois nesses momentos, a 
busca por investimentos 
que funcionem como forma 
de proteção, ou seja, hedge, 
predomina. O quadro atual 
está propício para quem 
está interessado em obter 
oportunidades de compras 

A Associação Brasileira de Ener-
gia Solar Fotovoltaica (Absolar) 
acaba de apresentar uma proposta 
de criação de um programa emer-
gencial para instalar sistemas sola-
res fotovoltaicos em consumidores 
de baixa renda com Tarifa Social, 
como forma de aliviar os efeitos 
da crise econômica decorrente do 
isolamento social. 

A medida, apresentada ao Mi-

nistério de Minas e Energia e aos 
presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia, e do Senado, Davi Alcolum-
bre, poderia, segundo estimativas 
da entidade, trazer uma economia 
de R$ 817 milhões ao longo de 25 
anos nas contas de luz dos consu-
midores de baixa renda, bem como 
aumentar a arrecadação direta e 
indireta em R$ 237 milhões aos 
cofres públicos.

A proposta foi elaborada como 
suporte à intenção do governo 
de isentar, por três meses, a co-
brança de energia elétrica sobre 
os consumidores cadastrados no 
Programa Tarifa Social. A pro-
posta inicial do governo deman-
daria aproximadamente R$ 1,05 
bilhão em recursos no período. 
De acordo com a entidade, parte 
do valor poderia ser revertido na 

instalação de 87,5 mil sistemas 
fotovoltaicos, com benefícios 
adicionais de geração de novos 
postos de trabalho no País e 
proporcionando uma economia 
total de R$ 253 milhões na Conta 
de Desenvolvimento Energético 
(CDE) em 25 anos.

“Nossa intenção é contribuir com 
o debate iniciado no governo, de 
viabilizar a redução dos impactos 

econômicos sobretudo para a po-
pulação mais vulnerável. A propos-
ta tem grande potencial de alívio 
financeiro aos cidadãos de baixa 
renda e permite o fortalecimento 
das ações de recuperação da eco-
nomia, com geração de emprego 
e renda de forma mais rápida”, 
comenta Ronaldo Koloszuk, pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da Absolar.

Como a crise pode gerar 
bons investimentos?

“Atualmente, em momento de crise, podemos ter oportunidades de preços mais baixos que vão se 
recuperar ao longo do tempo e gerar bons frutos para os investimentos”,

O quadro atual está propício para compras com preços baixos.
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mais destaque que o outro. 
É preciso diversificar. A 
diversificação é inclusive 
ter ativos de renda variável 
e fixa, aproveitando bons 
momento para comprá-
-los”, comenta.

As pessoas que iniciam 
com as aplicações financei-
ras no mercado sempre são 
advertidas a respeito dos 
riscos das instabilidades 
bruscas dos preços. Daniela 
Casabona dispara que ainda 
que em período de crise, há 
grandes oportunidades para 
compras em preço baixo. 
“Atualmente, em momento 
de crise, podemos ter opor-
tunidades de preços mais 
baixos que vão se recuperar 
ao longo do tempo e gerar 
bons frutos para os inves-
timentos”, finaliza (Fonte: 
Gueratto Press).

com preços baixos, que, 
ao longo do tempo pode 
se estabilizar e ter bons 
resultados.

Daniela Casabona, Sócia-
-Diretora da FB Wealth, 
relata que investimento em 
longo prazo é primordial 
para conseguir sucesso e 

organização financeira para 
o futuro. “O olhar para o 
investimento em longo 
prazo é essencial para se 
ter êxito e organização fi-
nanceira no futuro, e para 
se aproveitar de todos os 
ativos, que historicamente, 
é possível ver que a cada 

O pretendente: ALAN PATRICK DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Bispo dos Santos e de Rita de 
Cassia da Silva Santos. A pretendente: SARA REBECA ALVES GARCIA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Garcia e 
de Margarete Alves da Fonseca dos Santos.

O pretendente: GUILHERME BARBOSA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sandro Ronaldo Ribeiro e de Sângela Barbosa dos Santos 
Ribeiro. A pretendente: RAFAELA BARBOSA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Gomes de Queiroz e de Lilian Barbosa de Queiroz.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de logística, nascido em Fortaleza, CE, no dia (01/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benevaldo Sousa Carvalho e de Damiana Henrique da 
Silva. A pretendente: THAIS DO NASCIMENTO MOMESSO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Momesso e de Rosangela do Nascimento Momesso.

O pretendente: INUCENCIO MENDES DE ALMEIDA NETO, estado civil divorciado, pro-
fissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Mendes de Almeida e de Elisabete da Silva 
Almeida. A pretendente: ANGÉLICA SILVA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
decoradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Silva de Souza.

Programa visa reduzir conta de luz para baixa renda

Como o modelo de traba-
lho será impactado e quais 
oportunidades vão nascer 
após o Coronavírus? Para 
responder essas perguntas, 
o diretor-executivo da Info-
base e coordenador do MBA 
em Marketing e Inteligência 
de Negócios Digitais da FGV, 
André Miceli, desenvolveu o 
estudo "Tendências de Ma-
rketing e Tecnologia 2020: 
Humanidade redefinida e 
os novos negócios".  O home 
office deve crescer 30% após 
a crise do Coronavírus e é 
fundamental que os líderes 
de negócios pensem, testem e com-
preendam que a tecnologia é, cada vez 
mais, um ativo humano. 

O especialista cita como exemplos, o 
e-commerce e o ensino a distância, que 
em geral, devem crescer 30% e 100%, 
respectivamente. "Diante desse novo 
cenário, torna-se necessário entender 
que o passado não é mais um guia 
para o futuro. O primeiro passo para 
navegar em um ambiente de mudança 
é elaborar uma estratégia de crise para 
resolver prioridades, depois preparar 
uma estratégia de recuperação e esbo-
çar uma estratégia pós-crise", explica 
o especialista. 

O que muda nas relações de trabalho? 

Home office deve crescer 30% após 
crise do Coronavírus

to de instabilidade, como o 
da pandemia, é preciso ser 
flexível com estruturas e 
modelos corporativos para 
prosperar. Portanto, a co-
municação, de acordo com 
ele, deve ser centralizada 
em canais específicos para 
que instruções claras sobre 
procedimentos continuem 
na rotina dos clientes, con-
sumidores e colaboradores. 
"A adoção de metodologias 
ágeis também permite uma 
resposta mais rápida aos 
novos desafios do dia a dia. 
O processo de análise, reor-

ganização e tomada de decisão precisa 
acompanhar o ritmo das mudanças", 
destaca. 

Novas fontes de receita - Nesse cená-
rio, o diretor da Infobase afirma que ter 
uma reserva de patrimônio será muito 
importante, porém, não é possível medir 
quando a situação econômica estará 
restabelecida. 

"Por isso, é importante que as empre-
sas busquem novas fontes de receita, 
principalmente as que gerem maior 
liquidez, para conseguir direcionar in-
vestimento de forma ágil para as áreas 
da empresa mais afetadas e deficitárias", 
alerta Miceli. Faça o donwload do estudo 
em: (bit.ly/-Ebook-Tendencias) 

- Miceli ressalta que a adoção emergen-
cial do home office foi a principal delas 
e com isso as culturas organizacionais 
e estruturais tendem a mudar. Para ele, 
a modalidade é um caminho sem volta. 
"O home office já se mostrou efetivo. 
Aliado a isso, você tira carros da rua, 
você desafoga o transporte público, você 
mobiliza a economia de outra forma. E 
você faz com que as pessoas tenham 
mais tempo para cuidar da saúde delas e 
que elas possam usufruir de coisas que 
lhe dão prazer. Sem que você tenha uma 
redução das entregas e do faturamento", 
ressalta o professor da FGV. 

Ferramentas para enfrentar a crise? - 
André Miceli aponta que em um momen-
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A tecnologia é, cada vez mais, um ativo humano.
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Em 03/04/2020 foi editada a Portaria 139 
que prorroga o vencimento da Contribuição 
Previdenciária – INSS

Entretanto, o empresário deve atentar-se ao se-
guinte. Somente prorroga a parte patronal de 
20% (Não prorroga RAT, Terceiros e nem o INSS 

descontado do empregado):

Prorroga apenas a parte patronal de 20% dos 
empregados e avulsos, portanto, a parte de 20% so-
bre Pró-Labore, Autônomos (Contribuintes individuais), 
permanece normal. O artigo 1 da Portaria 139 dispõe:

“As contribuições previdenciárias de que trata o 
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devi-
das pelas empresas a que se refere o inciso I do ]… “

Citada Lei, em seu artigo 22,  inciso I determina que: 
“Aos segurados EMPREGADOS e trabalhadores avul-
sos que lhe prestem serviços”.

Por fim destaca-se que a parte que fala do patronal so-
bre contribuinte individual está no inciso III e não I como 
trata a Portaria: (III - vinte por cento sobre o total das 
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, 
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes in-
dividuais que lhe prestem serviços).

As competências que poderão ser prorrogadas, 
são: 03/2020 e 04/2020. Logo,  quem já gerou a GPS/
DARF de 03/2020 deve desconsiderar, caso o emprega-
dor deseje prorrogar a parte patronal. Quem preferir, 
pode pagar normalmente data de vencimento.

Data de vencimento se prorrogar:

Competência 03/2020 = Pagamento para o 
dia 20/08/2020

Competência 04/2020 = Pagamento para o 
dia dia 20/10/2020

A prorrogação também abrange Empregador 
doméstico: 8% patronal + 0,8% de seguro contra aci-
dentes, conforme artigo 1 da Portaria 139 que diz: “E a 
contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 
1991, devida pelo empregador doméstico”. A lei 8212, 
por sua vez dispõe que: 

Art. 24.  A contribuição do empregador doméstico 
incidente sobre o salário de contribuição do empre-
gado doméstico a seu serviço é de

I - 8% (oito por cento); e
II - 0,8% (oito décimos por cento) para o financia-

mento do seguro contra acidentes de trabalho.

Abaixo, segue a síntese dos principais assuntos abor-
dados na Portaria:

• FGTS	(Suspensão):	Poderá	suspender	o	pagamento
do FGTS dos meses 03/2020, 04/2020 e 05/2020 – Po-
dendo fazer o parcelamento, declarando a dívida na
modalidade 1 até 20/06/2020

• INSS	 (prorrogação):	 03/2020	 e	 04/2020	 –	 Podendo
pagar em 20/08/2020 e 20/10/2020 respectivamente.
(Importante o empregador fazer o controle dos valores 
de 20% patronal dos empregados a recolher futura-
mente)

• TERCEIROS/Outras	 en-
tidades (Redução): Teve
redução na alíquota nos
meses 04/2020, 05/2020
e 06/2020

Eduardo Moisés

PORTARIA 139 - 
Contribuição Previdenciária 

em tempos de 
COVID19

Na contramão de ou-
tros setores, como 
alimentação fora do 

lar ou salões de beleza, por 
exemplo, as farmácias tive-
ram no Brasil um incremento 
de 15% nas demandas, de 
acordo com pesquisa feita 
pelo Boston Consulting 
Group. Apesar disso, e mes-
mo não sendo obrigadas a 
fecharem as portas, esses 
negócios também precisam 
estar atentos aos desafios 
impostos por esse momento. 

O analista Geraldo da Cos-
ta, da unidade de competi-
tividade do Sebrae, lembra 
que as farmácias – pelo fato 
de continuarem atendendo 
ao público – devem redobrar 
os cuidados para evitar a con-
taminação dos funcionários 
e clientes. “Iniciativas como 
criar horários alternativos 
para atender aos grupos de 
risco, fazer marcações na 
fila para que seja obedecida 
a distância mínima entre 
as pessoas, criar barreiras 
protetoras nos caixas ou 
realizar atendimento em do-
micílio são alguns cuidados 
que trazem mais segurança 
e tranquilidade”.

As farmácias tiveram um incremento de 15% nas demandas.
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Farmácias registram aumento da 
demanda, na contramão da crise

O segmento de farmácias tem registrado um aumento das vendas nesse período de isolamento social 
provocado pela pandemia do novo Coronavírus

deve ser tentado”, comenta.
Confira algumas dicas para 

as empresas do setor
• Garanta	o	abastecimento

dos produtos. As far-
mácias devem garantir
o suprimento de medi-
camentos e materiais
de proteção individual
necessários e devem co-
laborar para a educação
em saúde e gerencia-
mento colaborativo com
hospitais e unidades de
saúde, em momentos de
crise, em saúde pública.

• Cuidado	para	não	demitir
empregados e perder pes-
soas já preparadas, além 
de elevar os custos do 
negócio com demissões.

• Desenvolva	canais	alter-
nativos de venda.

• Se	a	sua	empresa	ainda
não atua com delivery,
esse é o momento de
repensar estratégias.

• Negocie	com	aplicativos
de delivery para que não 
sejam feitas cobranças
de taxa nesse período
de crise.

• Invista	 em	 estratégias
de marketing nas redes
sociais.

As empresas também não 
podem deixar de ter em con-
ta os cuidados com a gestão 
do negócio. “Os donos dos 
pequenos negócios precisam 
avaliar se estão usando toda 
a mão de obra contratada e 
avaliar a possibilidade de dar 
férias a parte da equipe, por 
exemplo”, comenta Geraldo. 
Outra iniciativa importante 
é aproveitar o momento 
para capacitar os funcioná-
rios por meio das inúmeras 
ferramentas de qualificação 
online disponíveis.

Geraldo lembra ainda que 
em momentos de crise é 

fundamental que os empre-
endedores estejam focados 
no equilíbrio do fluxo da 
caixa. Nesse sentido, nego-
ciar a redução dos custos do 
negócio é algo que deve ser 
buscado permanentemen-
te. “Ninguém sabe quanto 
tempo essa crise vai durar 
e se a alta na demanda nas 
farmácias vai permanecer. 
Por isso, discutir a extensão 
dos prazos de pagamento 
com fornecedores, os valo-
res e prazos no aluguel das 
lojas, a redução das taxas dos 
serviços de entrega... Tudo 
o que for possível negociar,

Diante do isolamento social 
devido ao novo Coronavírus, a 
exposição solar fica prejudica-
da, mas não deve ser esquecida. 
A exposição moderada ao sol é 
importante para sintetização da 
vitamina D. Entre os benefícios 
da vitamina D (VD) estão a 
melhora do sistema imune.  

É um nutriente com função 
de hormônio que age em diver-
sas áreas do organismo. “Sem 
dúvida, manter níveis normais 
de vitamina D está associado a 
menor taxa de infecções. Vitami-
na D está envolvida no processo 
de defesa do organismo contra 
agentes infecciosos e células 
cancerígenas. Isso se concluiu 
quando se compararam pessoas 
com baixo nível de VD, versus, 
altos níveis de VD”, explicou o 
coordenador científico da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia 
(SBD), Helio Miot.

Segundo o médico, no mun-
do tem sido observados níveis 
baixos de vitamina D em toda a 
população. “Sabemos que 60% 
ou até 80%, dependendo do 
grupo populacional, tem níveis 

Tomar sol é importante para sintetização da vitamina D.
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Mesmo com isolamento, exposição 
ao sol não deve ser esquecida

baixos de vitamina D, o que 
pode comprometer o funciona-
mento do organismo como um 
todo, especialmente as pessoas 
de risco como gestantes, idosos, 
imunossuprimidos, indivíduos 
em pós-operatório de cirurgia 
bariátrica, quem tem osteo-
porose e doenças intestinais. 
Esses indivíduos devem ter 
seu nível de vitamina D testado 
e, se forem baixos, receber a 
suplementação”.

O médico explica que grande 
parte da vitamina D é produzida 
pela pele, sendo mais de 90% 

pela exposição solar habitual. 
“Então não é aquele indivíduo 
que vai se bronzear na piscina, 
mas é durante aquela caminha-
da, ao estender uma roupa no 
varal, tudo isso promove uma 
grande síntese de vitamina D. 
Outra grande parte ocorre pela 
alimentação, com alimentos 
como peixes, ovos, derivados 
de leite e algumas frutas. Esses 
alimentos têm uma quantidade 
de vitamina D. Essas são as duas 
principais fontes de vitamina D 
para o organismo: exposição 
solar leve e alimentação” (ABr).

Marcelo Marco Bertoldi

A Lei do Inquilinato possibilita que, 
ordinariamente, tanto locador quanto 
locatário pleiteiem a revisão do valor 
do aluguel, desde que ultrapassados 
ao menos 3 anos de contrato e sem-
pre que se verifique que tal valor não 
condiz mais com aquele praticado 
pelo mercado. 

Como é previsível que nesse período 
de tempo possa haver alterações nos 
valores locatícios é que o legislador 
previu essa possibilidade. Essa regra 
é absolutamente essencial para que 
as relações locatícias se desenvolvam 
com estabilidade e previsibilidade.

Por outro lado, não existe na lei de 
locação a previsão de revisão diante 

Como ficam contratos de locação?
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dúvida de que o pagamento de alu-
gueres em período em que o imóvel, 
em decorrência de fato inesperado e 
alheio à vontade das partes, trará ao 
locatário uma onerosidade excessiva. 

Diante disso, érazoável que locador 
e locatário encontrem uma medida 
adequada de redução do valor locatí-
cio, de forma a que essa onerosidade 
seja compartilhada entre ambos. Caso 
esse consenso não seja possível, terá o 
locatário à sua disposição a via judicial, 
com o manejo de uma ação revisional 
fundada na teoria da imprevisão.

(*) - Advogado e sócio do escritório Marins 
Bertoldi Advogados, atua nas áreas do 
Direito Societário, Fusões, Aquisições, 

Direito Contratual e Contencioso, 
Arbitragem e Governança Corporativa.

de fatos inespe-
rados e que tra-
gam para uma 
das partes uma 
desproporção 
abrupta quanto 
à obrigação as-
sumida contra-
tualmente, como 
na atual situação 
vivenciada em 
decorrência da 
pandemia do Co-
ronavírus.

Não obstante, 
deve prevalecer 
a exceção da teoria da imprevisão e 
da onerosidade excessiva, aplicável 
aos contratos em geral, que se dá 
justamente naqueles casos em que se 
verifica a ocorrência de algo inusitado, 
completamente surpreendente e que, 
por conta disso, faz com que o cum-
primento do contrato acabe por não 
ser possível ou então gere a uma das 
partes um sacrifício desproporcional.

Fácil perceber a possibilidade de isso 
ocorrer quando se trata de locação de 
imóvel comercial. Naquela hipótese em 
que o empreendimento empresarial 
tiver que reduzir substancialmente 
sua atividade ou até mesmo fechar 
o estabelecimento por um período
razoável de tempo, superior a 30 dias,
em decorrência da pandemia, não há
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2019 2018
Lucro líquido do exercício 810  9.115 
Outros resultados abrangentes -  - 
Outros resultados abrangentes - atribuível ao acionista 810  9.115 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 810  9.115 
Ajustes para conciliar o resultado
Depreciações e amortizações 1.861  1.795 
Impostos de renda e
 contribuição social - corrente e diferido (5.827) (3.010)
Perda/(ganho) na baixa de ativo imobilizado (594) (108)
Encargos fi nanceiros 2.716  1.005 
Provisões para riscos processuais 4.191  (12.610)

3.157  (3.813)
(Acréscimo)/decréscimo de ativos
Em contas a receber 27.815  (3.245)
Em adiantamentos 433  (167)
Em impostos a compensar 1.716  (2.709)
Em despesas antecipadas (19) (24)
Em transações com partes relacionadas (92) (653)

29.853  (6.798)
Acréscimo/(decréscimo) de passivos
Em fornecedores 5.233  1.937 
Em obrigações trabalhistas e encargos (470) 709 
Em provisões trabalhistas e encargos (2.027) 542 
Em impostos a recolher 1.998  810 
Em adiantamento de clientes -  (2.642)
Em outras contas a pagar  (148) 88

4.586  1.444 
Caixa líquido gerado pelas (utilizados nas)
 atividades operacionais 37.596  (9.167)
Atividades de investimentos
Adições para imobilizado e intangível 3.807 (1.984)
Baixas do ativo imobilizado 82  61 
Recebimentos por vendas de ativos permanentes 1.222  314 
Caixa líquido utilizado nas
 atividades de investimentos (2.503) (1.609)
Atividades de fi nanciamentos
Ingressos de empréstimos e fi nanciamentos -  25.472 
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos (19.033) (53)
Distribuições de dividendos (13.054) (11.717)
Em transações com partes relacionadas (22) -
Pagamentos de tributos parcelados (2.971) (2.873)
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas
 atividades de fi nanciamentos (35.080) 10.829 
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 13  53 
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 53  - 
Saldos fi nais de caixa e equivalentes de caixa 66  53 
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 13  53

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo 2019 2018
Circulante 31.470  61.402 
Caixa e equivalentes de caixa 66  53 
Contas a receber 24.701  52.516 
Adiantamentos 141  574 
Impostos a compensar 6.344  8.060 
Despesas antecipadas 218  199 
Não circulante 83.687  37.008
Partes relacionadas 4.886  4.794 
Impostos diferidos 26.073  20.245 
Depósitos judiciais 3.460  3.460 

34.419  28.499 
Imobilizado 49.037  8.273 
Intangível 231  236 

49.268  8.509 
Total do ativo 115.157  98.410

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 81.501  68.568 
Fornecedores 16.770  11.537 
Empréstimos e fi nanciamentos 8.567  17.239 
Obrigações trabalhistas e encargos 13.412  13.882 
Passivo de arrendamento 19.125  - 
Provisões trabalhistas e encargos 15.629  17.656 
Impostos a recolher 5.541  3.543 
Parcelamento de tributários 2.093  2.125 
Dividendos a pagar 203  2.279 
Outras contas a pagar 161  307 
Não circulante 31.398  17.416
Empréstimos e fi nanciamentos -  8.491 
Parcelamento de tributários 5.556  7.649 
Partes relacionadas -  22
Passivo de arrendamento 20.397  - 
Provisão para contingências 5.445  1.254 
Patrimônio Líquido 2.258  12.426
Capital social 1.000  1.000 
Reservas  1.258  11.426 
Total do passivo e patrimônio líquido 115.157  98.410

2019 2018
Receita operacional líquida 316.740  312.724 
Custo dos serviços prestados (284.766) (290.066)
Lucro Bruto 31.974  22.658 
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais (18.417) (19.549)
Despesas com provisão para contingências (5.852) 10.708 
Outras receitas e despesas (2.466) (4.015)

(26.735) (12.856)

Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Reservas
Capital Reserva Reservas de Ajuste Avaliação Lucros (Prejuízos)
Social Legal Lucros Patrimonial Acumulados Total

Saldos em 1° de janeiro de 2018 1.000  200  11.792  -  -  12.992 
Lucro líquido do exercício -  -  -  -  9.115  9.115 
Total de resultados abrangentes, líquidos de impostos -  -  -  -  9.115  9.115 
Dividendos adicionais distribuídos -  -  (7.402) -  -  (7.402)
Dividendos a distribuir -  -  -  -  (2.279) (2.279)
Destinação para reservas de lucros -  -  6.836  -  (6.836) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.000  200  11.226  -  -  12.426 
Lucro líquido do exercício -  -  -  -  810  810 
Total de resultados abrangentes, líquidos de impostos -  -  -  -  810  810 
Dividendos a título de reserva de lucros -  -  (10.775) -  - (10.775)
Dividendos a distribuir -  -  -  -  (203) (203)
Destinação para Reserva de Lucros -  -  607  -  (607)  -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.000  200  1.058  -  -  2.258

As demonstrações fi nanceiras completas, com Relatório da 
Auditoria BDO RCS Auditores Independentes SS, encontram-se 

 a disposição dos acionistas na sede da Empresa.

Srs. Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras correspondentes aos exercícios fi ndos em 31/12/2019 e 31/12/2018.

2019 2018
Lucro antes do resultado fi nanceiro 5.239  9.802 
Receitas fi nanceiras 244  336 
Despesas fi nanceiras (10.500) (4.034)
Resultado fi nanceiro líquido (10.256) (3.698)
(Prejuízo)/lucro líquido antes da provisão
 para imposto de renda e contribuição social (5.017) 6.104 
Imposto de renda e contribuição social diferido 5.827  3.011 
Lucro líquido do exercício 810  9.115

Ivan Correa de Toledo - Diretor
Rafael Leandro dos Santos - CRC 1SP265663/O-7

Demonstrações do resultado do exercício em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa em 31 de dezembro de 2019
e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ Nº 06.127.582/0001-58

Relatório da Diretoria
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Conceito do Isolamento Diagonal onde Combina-se o Horizontal e Vertical

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 08 de abril de 20206

Assisti ao pronunciamento de diversos líderes mundiais e brasileiros. Confesso que de todos o que mais me marcou foi o da Ângela 
Merkel, chanceler da Alemanha. No seu discurso ela deixa claro que esta pandemia é algo nunca enfrentado pela humanidade e que 

não existem respostas certas para os desafios, o nível de incerteza é alto e que vamos acertar e errar nas decisões. 

FREEPIK

Leandro R. Santos (*)

Este discurso me marcou por diversos motivos, entre eles, 
o fato de que a Ângela Merkel me traz recordações das 
minhas avós, com seu falar baixo e cadenciado, mostran-

do seus sentimentos e deixando no ar o carinho com todos, 
também me impressionou pois foi um discurso de conciliação, 
de compreensão, de pedido de união e ajuda mútua, deixando 
o lado humano de sua liderança transparente em sua incerteza 
sobre as decisões mas firme em dizer que buscará, dentro dos 
conhecimentos atuais, tomar as melhores decisões e adaptá-las 
sempre que a realidade mostrar a necessidade.

Não vivo na Alemanha e não sei a real situação de disputa política 
por lá, pode ser que como na maiorias dos países do mundo, a 
busca por protagonismo esteja subindo a cabeça dos governantes 
que ao invés de dialogar para buscar colaboração e soluções vem 
tentando mostrar os erros e acertos uns dos outros, o que como 
disse a Ângela Merkel em seu discurso, é o normal pois ninguém 
tem as respostas certas para todas as perguntas e quais são os 
melhores caminhos para enfrentar esta crise e não criar outras.

Também não sou médico e, muito menos, especialista em li-
dar com pandemias virais ou de qualquer outro tipo, mas tenho 
vivência que quando todos colocamos nosso melhor em prol de 
um objetivo comum e jogamos juntos, como um time joga para 
vencer, as coisas tem muito mais chances de dar certo.

Hoje no Brasil, e acredito que na maioria dos países, está em 
curso uma discussão sobre qual a melhor estratégia de combate 
a pandemia, se o Isolamento Total ou o Isolamento somente 
dos grupos mais vulneráveis, o que se convencionou chamar 
de Isolamento Horizontal (isolamento total) e Isolamen-
to Vertical (somente os mais vulneráveis). Acredito que a 
melhor resposta está sempre 
entre as visões extremas, que 
quase sempre tem algum viés 
por trás, portanto o melhor é 
usar o senso comum, que indica 
a necessidade de acharmos o 
que estou chamando de Iso-
lamento Diagonal, que seria 
um plano de partindo do Isola-
mento Horizontal chegarmos 
em algum tempo no Isolamento 
Vertical. Ao que parece, a vida 
não será a mesma por um bom 
tempo, mesmo depois do pico da 
pandemia passar, novos hábitos 
serão necessários e a forma de 
estudar, trabalhar e viver deve 
mudar uma vez que ainda não 
existe uma vacina preventiva 
ou um tratamento comprovado 
para a doença, ou seja, seremos 
obrigados a conviver com a CO-
VID-19 nos protegendo do contágio o máximo possível, indicando 
que, mesmo que o isolamento social seja relaxado, o distanciamento 
social deverá fazer parte de nossa rotina pois é a única forma de 
minimizar as chances de contágio neste momento.

Como amplamente divulgado, a ideia do Isolamento Horizontal 
é diminuir ao máximo a velocidade da contaminação entre indi-
víduos através do isolamento social. Ao que parece, as medidas 
de Isolamento Horizontal devem ser de, no mínimo, entre duas 
e quatro semanas, período que os especialistas afirmam ser o 
tempo de incubação do vírus mais o tempo de recuperação em 
caso de contaminação, ou seja, parece razoável que aos sinais de 
crescimento da taxa de indivíduos com o vírus confirmados, uma 
estratégia de Isolamento total temporária faz todo o sentido. É 
importante destacar que mesmo neste caso, algumas atividades 
precisam continuar acontecendo pois são essenciais para que a 
maior parte da população possa ficar em confinamento, exemplos 
são as atividades de cuidados com a saúde (Hospitais, Postos de 
Saúde, Etc), de limpeza urbana, segurança pública, produção e 
distribuição de alimentos, serviços de entrega, produção de equi-
pamentos de proteção individual e de suporte à vida, produção 
de equipamentos para ampliação dos serviços para o trabalho 
remoto e a venda por delivery entre muitos outros. Neste sentido 
o governo publicou uma lista de serviços essenciais que devem 
continuar operando mesmo na condição de Isolamento Horizontal.

A teoria do Isolamento Vertical, em que se protegem os mais 
vulneráveis e todos os demais devem retornar as atividades tem 
sido apresentada em algumas situações, por exemplo o primeiro 
ministro Israelense em sua fala aos cidadãos de seus país deixa 
claro que em Israel está e a visão de combate ao vírus. A situação 
em Israel na data de publicação deste artigo, 29/03/2020, era de 
3865 casos confirmados com 15 mortes relacionadas ao Corona 
vírus. Não tenho detalhes de como está a situação hoje em Israel e 
se este posicionamento do governo local mudou mas caso isto seja 

panDEMIa
EntrE o 
IsolaMEnto 
HorIzontal 
E o VErtICal 
proponHo o 
IsolaMEnto EM 
DIagonal!

inicia-se então um período de Isolamento somente aos grupos 
mais vulneráveis. Neste período pós Isolamento Horizontal são 
criadas regras para que as atividades, das mais essenciais as me-
nos essenciais possam retornar à atividade, aplicando-se regras 
e controles na forma de operação onde o contágio seja reduzido 
através de medidas de higienização, distanciamento, controles 
e monitoramentos adicionais.

Nesta transição o mesmo conceito se aplicaria aos grupos de 
risco, o retorno das pessoas às atividades também devem 

seguir do grupo de menor risco para o de maior ris-
co. Para explicar melhor o conceito, acho que 

faz sentido que atividades que possam 
ser adiadas e recuperadas poste-

riormente, devam retornar 
apenas após a criação 

das condições do 
sistema de 

s a ú -

de e das regras de operação estarem preparadas, por exemplo 
escolas até o 9° ano fundamental deveriam ser as últimas a re-
tornar, após as universidades e após as escolas de ensino médio. 
No caso das indústrias as essenciais continuariam a operar, com 
regras novas de controle e, as demais atividades econômicas, 
deveriam retornar progressivamente com novas regras e em 
função do seu impacto social e econômico, por exemplo após as 
indústrias, o comércio deveria retornar, aos poucos, com restrições 
de capacidade e novas regras de operação, e posteriormente as 
atividades individuais, deixando-se por último os eventos sociais 
(Culturais, Esportivos, Convenções e Etc). A tabela abaixo 
mostra um exemplo macro de plano de Isolamento Diagonal 
de 13 semanas. É importante destacar que a este cronograma 
é necessária a definição de regras para o retorno para operação 
de cada atividade econômica, das mais essenciais às menos, com 
regras mínimas de higienização, controles adicionais para criação 
de distanciamento social e monitoramento constante de riscos 
relativos ao contágio.

Novamente, não existem respostas claras e certas para a melhor 
forma de combater o desafio desta pandemia, mas acredito que 
possamos sim ter um plano estruturado e flexível que reduza 
os impactos de curto, médio e longo prazo, mostre o caminho, 
descreva os desafios ao longo do tempo e permita a toda a socie-
dade enxergar a solução no futuro, isto dará a todos a confiança 
para atravessar este momento, mostrará que juntos, somos sim 
muito mais fortes e que podemos chegar lá e vencer este desa-
fio com o menor impacto social e econômico. O nosso Ministro 
da Saúde falou sobre isto, no dia 28/03, e entendi que este é o 
caminho que estamos buscando no Brasil. É importante que o 
viés de cada um de nós não seja a barreira para superarmos este 
momento. Deixo aqui minha melhor contribuição, apresentando 
uma proposta que permite alinhamento de visões e conciliação 
de divergências e reforço que acredito muito na capacidade de 
nós, brasileiros, sermos exemplos para o mundo e construirmos 
uma solução para vencermos esta batalha, superando este imenso 
desafio JUNTOS ao mesmo tempo em que ficamos mais FORTES, 
mais UNIDOS e principalmente mais HUMANOS.

"O ponto de vista expresso aqui são meus e não, necessaria-
mente reflete o ponto de vista da Flex"

(*) É Vice-Presidente da Flex Brazil.

realmente a forma de enfrentamento do país, a decisão deve estar 
amparada por um bom sistema de saúde pública que seja capaz de 
absorver o aumento significativo, e em curto prazo, do número de 
casos de pessoas, principalmente as do grupo de risco, que preci-
sarão de cuidados intensivos e com equipamentos de suporte ao 
combate da severa pneumonia derivada da contaminação pelo vírus.

Entre uma estratégia e outra existe uma infinidade de 
possibilidades, mas acredito 
que aprender durante o pro-
cesso de transição parece a 
de maior bom senso. Já temos 
os resultados do combate ao 
corona vírus na China em 
diversas regiões e já existe 
naquele país um cronograma 
para que a província de Hubei, 
a mais afetada pela pandemia, 
retorne ao trabalho no dia 9 de 
abril, ou seja, todas as regiões 
da China passaram da estraté-
gia de Isolamento Horizontal 
para o retorno às atividades 
do dia a dia em um prazo de 
até 60 dias. As informações 
vindas da China mostram que 
apesar da saída do regime de 
isolamento muitas regras para 
o convívio social e a operação 
dos estabelecimentos indus-
triais e comerciais mudaram 
e todos os tipos de atividades 
foram adaptados para reduzir a 
possibilidade de contágio, com 
ações para aumento da distância entre os indivíduos, menor con-
vívio social, melhorias das condições de higienização, controle e 
monitoramento de indivíduos com sintomas entre muitas outras.

Parece razoável propor uma estratégia de Isolamento Diagonal, 
que seria a partir do Isolamento Horizontal que sejam criadas 
regras para o retorno gradual das atividades, partindo das mais 
essenciais para as menos essenciais ao longo do tempo e da 
evolução dos controles da expansão da pandemia. À medida que 
o sistema de saúde esteja melhor preparado pode-se acelerar a 
velocidade de transição, também parece razoável que levemos 
em consideração o grupo de vulnerabilidade nesta estratégia, 
deixando por último o retorno ao convívio social para este grupo.

Isolamento Diagonal
A ideia do isolamento diagonal é oferecer à sociedade um 

plano geral, mas flexível, que possa ser adaptado em função das 
condições externas estarem adaptadas para enfrentar de maneira 
apropriada a redução das restrições do isolamento. É razoável 
supor que manter o isolamento total por muito tempo deve trazer 
consequências possivelmente mais danosas, no médio e longo 
prazo, que a própria pandemia. Uma recessão econômica muito 
grande, com altos níveis de desemprego associados às doenças 
que podem aparecer após longos períodos de isolamento social 
podem ser muito difíceis de superar. Neste período de Isolamento 
Horizontal é muito importante que os Governos apresentem pla-
nos de proteção temporária para os indivíduos mais vulneráveis 
assim como de proteção ao emprego, de forma a permitir que os 
impactos na economia sejam minimizados. É também importante 
a implementação de políticas públicas de proteção específica aos 
indivíduos do grupo de risco, que deverão continuar com restrições 
de convívio social, numa estratégia de Isolamento Vertical, por 
muito mais tempo devendo-se estender em isolamento mesmo 
após do pico da pandemia.

No gráfico a seguir mostra-se uma possível estratégia de isola-
mento diagonal, em que  começa-se com um período de Isolamento 
total, à exceção das atividades essenciais que devem continuar 
em operação e, ao longo do tempo, libera-se novas atividades à 
medida que a taxa de contaminação se mostre mais controlada 
e as condições do sistema de saúde esteja melhor estruturada 
até que todas as atividades econômicas sejam reestabelecidas e 
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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.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.
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BANCO BMG S.A.
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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.

BANCO

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

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 23 de janeiro de 2020 A Diretoria
 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Ativo      31.12.2019     31.12.2018
Ativo Circulante
Disponibilidades 658.616,41 527.388,22
Aplicações Financeiras 3.671.757,09 9.382.026,27
Contas à Receber 486.062,88 184.124,67
Despesas Antecipadas 3.632,34 3.382,44
Total do Ativo Circulante 4.820.068,72 10.096.921,60
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 10.791.145,50 8.310.669,93
Imóveis 8.400.077,23 7.388.705,67
Devedores Diversos 2.080.444,05 618.650,04
Depósitos Judiciais 287.647,09 280.337,09
Impostos à Recuperar 22.977,13 22.977,13
Investimentos 685.850,62 678.026,95
Participação no Capital
  de Sociedades Coligadas 1.000,00 -
Participação no Capital de Outras Sociedades 370.000,00 370.000,00
Outros Investimentos 314.850,62 308.026,95
Imobilizado 384.275,79 631.470,88
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 57.170,67 57.170,67
Veículos 314.373,59 7.365.847,65
Outras Imobilizações 305.806,50 280.880,34
( - ) Depreciações Acumuladas (293.074,97) (7.072.427,78)
Total do Ativo Não Circulante 11.861.271,91 9.620.167,76
Total do Ativo 16.681.340,63 19.717.089,36

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2019     31.12.2018
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 38.784,88 27.715,74
Impostos à Pagar 270.367,64 267.558,62
Contas à Pagar 586.518,69 557.016,99
Provisão para Contribuição Social 59.227,79 52.647,90
Provisão para Imposto de Renda 139.894,08 137.412,24
Total do Passivo Circulante 1.094.793,08 1.042.351,49
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 355.208,72 352.682,31
Total do Passivo Não Circulante 355.208,72 352.682,31
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,00 4.134.773,52
Reservas de Capital 148.058,57 148.058,05
Reserva Legal 1.397.837,49 1.397.837,49
Reservas de Lucros 9.550.669,77 12.641.386,50
Total do Patrimônio Líquido 15.231.338,83 18.322.055,56

Total do Passivo 16.681.340,63 19.717.089,36

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

     31.12.2019      31.12.2018
Receita Operacional Bruta 7.476.528,00 6.031.853,36
Receitas de Locação de Imóveis 7.476.528,00 6.031.853,36
Despesas (Receitas) Operacionais (1.395.344,25) (1.898.873,50)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (774.432,56) (941.304,25)
Despesas Financeiras (24,37) -
Despesas Tributárias (305.815,91) (253.026,07)
Despesas Imobiliárias (41.367,26) (249.544,57)
Outras Despesas Administrativas (1.392.966,60) (1.094.425,13)
Despesas Patrimoniais (68.074,65) (44.455,69)
Outras Despesas (9.970,44) (312,39)
Receitas Financeiras 1.124.387,27 684.194,60
Receitas Diversas 72.920,27 -
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 6.081.183,75 4.132.979,86
Provisão para Contribuição Social (308.879,61) (233.294,72)
Provisão para Imposto de Renda (833.998,93) (629.596,44)
Saldo à Disposição da Diretoria 4.938.305,21 3.270.088,70

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

      31.12.2019      31.12.2018
Atividades Operacionais 5.006.379,86 3.314.544,39
Lucro Líquido do Exercício 4.938.305,21 3.270.088,70
Depreciações 68.074,65 44.455,69
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (2.611.366,91) (596.583,92)
Contas à Receber (301.938,21) (113.600,07)
Despesas Antecipadas (249,90) 939,56
Imóveis (1.011.371,56) (189.486,56)
Devedores Diversos (1.461.794,01) (115.000,00)
Depósitos Judiciais (7.310,00) (21.855,60)
Impostos à Recuperar - (8.691,92)
Acréscimo de Investimentos (7.823,67) (6.243,67)
Acréscimo do Imobilizado (231.310,48) (142.645,66)
Baixa do Imobilizado 410.430,92 -
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (7.974.053,94) 194.146,51
Contribuições e Encargos à Recolher 11.069,14 (4.946,85)
Impostos à Pagar 2.809,02 17.084,61
Dividendos Distribuídos (8.029.021,94) -
Contas à Pagar 32.028,11 205.668,07
Contribuição Social sobre Lucro 6.579,89 (14.284,78)
Imposto de Renda 2.481,84 (9.374,54)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (5.579.040,99) 2.912.106,98
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 9.909.414,49 6.997.307,51
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 4.330.373,50 9.909.414,49
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (5.579.040,99) 2.912.106,98

ções assumidas com terceiros, cujos pagamentos serão efetuados no próxi-
mo exercício. As provisões para a contribuição social e para o imposto de
renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e serão recolhidas nos devi-
dos prazos. O contas à pagar registrado no passivo não circulante refere-se
a valores em caução como garantia de alugueis. As receitas e despesas
foram contabilizadas pelo regime de competência. A contribuição social so-
bre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o
imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada
acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em cada trimestre, confor-
me previsto na Legislação. O regime tributário adotado pela empresa no ano
calendário de 2019, foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito e integralizado, está representado por 4.134.773 ações ordinárias
nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada uma . Foi distribuído aos aci-
onistas no ano de 2019, dividendos no valor de R$8.029.021,94. O lucro
líquido apurado em 31 de dezembro de 2019, fica à disposição da diretoria.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluí-

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019, foram preparadas de acôrdo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - As aplicações financeiras estão representadas por aplicações de
curto prazo, registradas ao custo de aquisição. O contas à receber são va-
lores devidos por terceiros, que serão recebidos nos próximos exercícios.
Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão lançados pelo seu
custo de aquisição. Na conta devedores diversos estão registrados os valo-
res à receber de terceiros. Os depósitos judiciais estão em garantia de pro-
cessos de IPTU sobre imóveis, processos trabalhistas e demais processos
judiciais. Investimentos em sociedades coligadas e controladas estão avali-
ados pelo método de equivalência patrimonial. O imobilizado está registrado
ao custo de aquisição, e a depreciação foi calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens,
e reconhecida no resultado do exercício. O contas à pagar, são as obriga-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2017 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 9.371.297,80 15.051.966,86
Lucro Líquido do Exercício - - - 3.270.088,70 3.270.088,70
Saldo em 31.12.2018 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 12.641.386,50 18.322.055,56
Dividendos Distribuídos - - - (8.029.021,94) (8.029.021,94)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.938.305,21 4.938.305,21
Saldo em 31.12.2019 4.134.773,00 148.058,57 1.397.837,49 9.550.669,77 15.231.338,83

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

Investimentos em Sociedades Coligadas e Controladas
Nossa Participação no Patrimônio Líquido

Empresa Capital Social Patrimônio Líquido Resultado do Exercício            Porcentagem                  Valor
CBIP Empreendimentos
  e Participações Ltda 10.000,00 10.000,00 - 10,0000% 1.000,00

dos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
658.616,41; Aplicações financeiras de curto prazo = 3.671.757,09; Caixa e
equivalentes de caixa = 4.330.373,50.

São Paulo, 23 de janeiro de 2020

André Kissajikian - Diretor
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Edital de Intimação Praazo de 20 dias. Processo Nº 0035512-79. 2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Anésia Crus dos Santos, Solteira, CPF: 663.507.868-15, que lhe foi penhorado o 
Imóvel do Lote 9 da Quadra BL do loteamento Terras de Sta. Cristina II, sito no município de Itaí/SP, 
com 350,00 m2 (trezentos e cinquenta metros quadrados) (fls. 110) nos autos da ação monitoria em 
fase de cumprimento de sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua intimação, por Edital, para 
os atos e termos da penhora na ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, Impugne e ou 
apresente os Embargos pertinentes, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1018468-71. 2019.8.26.0602 (1081/2019) O MM. 
Juiz de Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr. Marcio Ferraz Nunes, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Edinalva da Silva, Brasileiro, CPF 364.380.988-33, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Brasília Invest Fomento Mercantil Ltda., alegando em síntese: que é 
credora da ré da importância de R$10.623,48 (dez mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e 
oito centavos), decorrente dos dois cheques emitidos (R$4.800,00 e R$4.910,00) pela ré em favor 
de Hugo Leonardo Batista e posteriormente transferidos à autora, os quais estão discriminados na 
inicial. Encontrando-se a ré 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, Efetue o Pagamento do débito ou apresente Embargos Monitórios. Não 
sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1017206-79.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira 
Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao réu Jose Reinaldo Jordão Segura, RG Nº 7.619.106-0, 
CPF/MF Nº 691.865.298-20 e a corré Valeriana Soares Segura, RG Nº 4.973.594-9, CPF/MF Nº 
303.635.948-68 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 4.859,72. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11,12,26 e 
27, da Quadra AH, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado 
Riviera de Santa Cristina XIII ). Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015398-17.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Milena Cristina dos Santos RG Nº 27.858.285-0, CPF Nº 347.853.528-09, 
que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.143,76, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 513, § 2º, IV,do NCPC), 
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020.. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014797-11. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Raquel Vaz Scarparo, RG 27155700-X, CPF 
316.186.528-69, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 11.876,00, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 513§2º, do 
NPCP), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012008-78.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Valdomiro Ferreira da Silva, RG nº 11117756, CPF nº 054.119.758-40, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
3.923,79 referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 05, da Quadra AP, do 
Loteamento Ninho Verde - Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II - Eco Residence). 
Encontrando-se o réu 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.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010541-36.2016.8.26.0001. A MM. Juíza de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc., Faz Saber a Vanessa Gomes de Araujo Mello, CPF 279.156.678-31, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana, referente aos autos principais nº 1014329-75.2015.8.26.0001. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.915,05 (fevereiro/2019), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15  dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Intimação-Prazo 20 dias. Proc. 0000853-05.2020.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz 
de Direito da 45ºVC do Foro da Capital, S/P. Faz Saber a Yoshihiro Tomita RNE 243.277-I, e CPF/ 
MF 030.576.458-60 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, de que, por este edital, 
está Intimado a, no prazo de 15 dias, a contar do prazo supra, efetuar o pagamento do valor de R$ 
22.939,05, sob pena de serem acrescidos honorários advocatícios e multa, ambos de 10% sobre o 
valor do débito em aberto; e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares 
efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Melhorar a 
produtividade

A lawtech Previdenciarista 
(https://previdenciarista.com/)  
- plataforma de conteúdo que 
auxilia a atualização do advoga-
do previdenciário - por exemplo, 
oferece diversas ferramentas 
para automatizar e otimizar a ro-
tina do profissional de direito. A 
startup listou três coisas que os 
advogados podem fazer durante 
a quarentena para melhorar sua 
produtividade:

Revise benefícios - Uma dica 
para que o isolamento social 
seja produtivo em relação ao 
trabalho é aproveitar o período 
para reunir todos os casos pre-
videnciários do seu escritório e 
revisá-los. Já imaginou quantos 
clientes seus que você atendeu 
no passado, podem ter direito 
à revisão  hoje? Ter essas in-
formações em mãos pode ser 
fundamental para fidelizar seu 
cliente e conseguir novos casos. 
Ao final da pandemia e quando 
voltarmos à normalidade, você 
poderá chamar os clientes ao 
seu escritório e apresentar-lhes 
as propostas de revisão.

Organize os seus arquivos e 
antecipe prazos - Durante esse 
período, aproveite para digitali-
zar os arquivos dos seus clientes 
e mandá-los para uma platafor-
ma em nuvem. Mandar esses 
documentos para a nuvem em 
tempos de processo eletrônico, 
garante mais segurança ao seu 
escritório sem prejudicar seu 
trabalho.

Protocolar novos casos - Nem 
o processo eletrônico, nem o 
MeuINSS estão parados.Com 
seu escritório organizado, pra-
zos cumpridos e documentos 
dos clientes no seu e-mail, nada 
impede o advogado de distri-
buir novas ações e protocolar 
novos pedidos nesse período.
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