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Após a Organização Mundial de Saúde declarar pandemia no pla-
neta por conta do Coronavírus (Covid-19), países que começaram a 
ter crescimento exponencial do número de casos, tiveram que adotar 
medidas de contingenciamento, desde o fechamento de fronteiras até o 
isolamento total de pessoas. No Brasil, não tem sido diferente e além de 
aulas, cursos e eventos serem adiados, reduzindo o número de indivíduos 
aglomerados em um mesmo espaço, também tem sugerido que empresas 
incentivem os seus colaboradores a trabalharem remotamente.   

O que empresas analógicas podem aprender

Um recado a fraudadores e pessoas mal-intencionadas diante da nova 
rotina de home office: saibam que a auditoria interna continua atenta, tra-
balhando remotamente, com respaldo de recursos tecnológicos avançados 
como big data e inteligência artificial, utilizados para manter a integridade 
da governança corporativa das empresas. Em momentos de crise aguda, 
como as restrições e confinamentos impostos diante da pandemia do 
Coronavírus, em que as pessoas estão mais fragilizadas e tentando se 
adaptar à nova rotina temporária de trabalho em casa, costumam surgir 
aproveitadores e oportunistas.   

Auditoria atenta durante confinamento

Quem imaginaria que em 2020 um vírus abalaria todas as estruturas 
comerciais e econômicas em âmbito mundial? Inúmeras empresas já tinham 
seus planos traçados para o decorrer do ano, muitas com margens altas 
de crescimento nos negócios. Porém, agora, tudo precisará ser revisto e 
com extrema cautela para não prejudicar clientes, fornecedores e cola-
boradores. Essa não é a primeira crise que o mundo enfrenta. Passamos 
por um caos econômico em 2008, mas claro, sem comparações com o 
que vivemos atualmente.   

A arte da negociação em tempos turbulentos 
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Negócios em Pauta

Brinde do Bem 
O movimento Brinde do Bem, lançado pelo Grupo Hei-

neken e apoiado por Campari Group, já injetou mais de 5 
milhões de reais nos bares e restaurantes de São Paulo. Mais 
de 2 mil estabelecimentos se beneficiaram pela dinâmica que 
visa manter a movimentação econômica no setor afetado 
pelo isolamento social. No país, o evento já movimentou 
mais de R$ 17 milhões de reais para mais de 7 mil bares 
e restaurantes. Funciona com vouchers que vão de R$25 
a R$100 disponíveis para os consumidores comprarem e 
ajudarem seus bares preferidos. O valor será resgatado em 
consumação até o final do ano, depois que as atividades 
voltarem ao normal. Saiba mais: (http://brindedobem.aba-
cashi.com/).    Leia a coluna completa na página 3
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sabemos que o atual 
florescimento da 
Inteligência Artificial, 
seja por meio de 
predições, classificações e 
clusterizações utilizando-
se Data science ou 
técnicas de Machine 
Learning, é o resultado 
da abundância de dados 
e não exatamente dos 
algoritmos e conceitos, 
muitos dos quais já estão 
disponíveis há várias 
décadas

Mais dados implicam em 
melhores resultados. Por 

outro lado, o modelo atual es-
barra na capacidade humana, 
em particular na limitação do ser 
humano, em perceber correla-
ções envolvendo muitos fatores. 

Os resultados são insights 
sem grandes impactos. Ou seja, 
o ser humano acaba focando 
no óbvio. Para analisar gran-
des massas de dados e obter 
um real auxílio aos negócios, 
é necessário condicionar as 
análises a plataformas de Inte-
ligência Artificial que aceleram 
e automatizam a capacidade de 
ciência de dados para resolver 
problemas com o uso intensivo 
de informações. 

Um exemplo do poder de uma 
plataforma de IA foi a antecipa-
ção, em meses, do diagnóstico 
de câncer de colo de útero, 
aumentando substancialmente a 
possibilidade de cura e surpreen-
dendo pesquisadores com a des-
coberta. Anteriormente, quatro 
pesquisadores, em dois anos de 

O momento ‘whow’ do 
Data science ao seu alcance 
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pesquisa e utilizando 
a mesma base de da-
dos utilizada pela IA, 
não foram capazes 
de propor e testar 
uma hipótese que 
se mostrou muito 
eficaz. 

Neste modelo de 
Data Science, a 
plataforma de In-
teligência Artificial 
utilizada testou 1,7 
milhões de hipó-
teses em pouco 
mais de duas horas 
identificando que 
a taxa de redução 
da concentração 
de hemoglobina no 
sangue era um forte fator de 
indício de desenvolvimento de 
câncer de colo de útero. 

Num cenário de mercado, a 
aplicação traz à luz oportuni-
dades jamais imaginadas. No 
Japão, por exemplo, a equipe 
de expansão de uma grande 
rede de lojas de conveniência, 
operadora de uma franquia 
com mais de mil estabele-
cimentos, usou a ciência de 
dados para uma análise com 
resultados que surpreenderam 

externos, como mapas, censos 
demográficos, clima, dicioná-
rios, portais de notícias, etc. 

A grande sacada, para não 
me estender muito mais neste 
assunto apaixonante, é que a 
aposta do futuro é a adoção 
de uma plataforma que opere 
nas áreas de negócio e não 
depender exclusivamente de 
um departamento de ciência 
de dados com seus devidos 
cientistas. Isso porque, a cada 
insight gerado há uma evolução 
de novos conhecimentos e as 
ações da empresa promovem 
naturalmente alterações que 
requerem novos insights em 
um ciclo contínuo. 

Por isso, o Data Science tem 
que fazer parte do departamen-
to e estar presente nas ativida-
des do negócio, seja finanças, 
operações, marketing, pesquisa, 
recursos humanos, serviço, ex-
periência do cliente, etc. O uso 
de determinadas plataformas 
pode realmente democratizar o 
conceito de advanced analytics. 
Ele pode ajudar não apenas os 
data scientists, mas também os 
data citizens - os tomadores de 
decisão e analistas de negócios 
- a obter informações valiosas 
e acionáveis a partir de dados 
complexos. 

Entre seis e oito semanas 
é possível trazer o momento 
‘whow’ para a organização. Se 
fosse um modelo tradicional, 
levaria a vida toda. 

(Fonte: Paulo Eduardo Brugugnoli 
é CTO global do gA, que utiliza 
plataformas digitais e serviços 

de transformação para capacitar 
empresas nas e parceira da 

SparkBeyond, líder em tecnologia de 
IA  (www.grupoassa.com).

PREstADOR DE sERvIçO DuRANtE 
A pAndemIA, o que reconsIderAr?

    Leia na página 6
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Webinar sobre reestruturação, Gestão de 
Crises e o Real Papel do Líder

@Com objetivo de transmitir uma mensagem de resili-
ência a líderes de negócios, lançando uma luz sobre 

a superação do cenário atual e traçando um paralelo com 
casos de empresas que sofreram crises de dimensões 
avassaladoras e sobreviveram, a BRG Brasil fará um webi-
nar gratuito, amanha (13), às 10hrs (horário de Brasília). 
Denise Debiasi, Country Manager da BRG e Líder da área 
de CorporateFinance no Brasil, irá compartilhar sua ex-
periência de gestão de crises à frente de operações com-
plexas vivenciadas ao longo de sua carreira, envolvendo a 
PandemiaSARS e OperaçãoChacal (https://www.linkedin.
com/feed/update/urn:li:activity:6665716333537185792). 

  Leia a coluna  completa na página 2
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a compreensão 
humana . 

A ferramenta 
sugeriu que as 
lavanderias com 
serviço num raio 
de 300 metros 
de suas lojas ge-
ravam um fluxo 
maior de clientes. 
Esse é o momen-
to ‘whow’ que a 
ciência de dados 
deve promover. À 
equipe responsá-
vel pelo programa 
de expansão das 
lojas, que contava 
com mais de dez 
anos de experi-

ência nesta atividade, jamais 
lhes ocorrera esta relação. 

Parece um resultado óbvio, 
mas que dificilmente seria 
gerado apenas com a capaci-
dade humana, que tem uma 
limitação natural para fazer 
perguntas do que não conhece. 
Nós, humanos, nos atemos a 
dados existentes. Já a plata-
forma de IA utilizada vai além 
dos dados internos brutos, ou 
seja, ela é capaz de utilizar 
mais de 120 fontes de dados 

A aposta do 
futuro é a 
adoção de uma 
plataforma que 
opere nas áreas 
de negócio e 
não depender 
exclusivamente 
de um 
departamento 
de ciência de 
dados com 
seus devidos 
cientistas.

Inscrições ao Enem 
Começaram as inscrições para 

o (Enem) e vão até o próximo dia 
22. Podem ser feitas por meio da 
página (https://enem.inep.gov.br/). 
Serão duas modalidades de provas: 
as impressas, com aplicação prevista 
para os dias 1º e 8 de novembro; e 
as digitais, para os dias 22 e 29 de 
novembro. Cerca de 100 mil partici-
pantes vão poder escolher entre as 
modalidades. Serão aplicadas quatro 
provas objetivas, constituídas por 45 
questões cada, e uma redação em 
língua portuguesa.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/prestador-de-servico-durante-a-pandemia-o-que-reconsiderar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-empresas-analogicas-podem-aprender-com-o-coronavirus/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-arte-da-negociacao-em-tempos-turbulentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/auditoria-continua-atenta-em-tempos-de-confinamento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/as-eleicoes-municipais/
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Momento pede adaptação de empresas 
e cuidado com os colaboradores

Guilherme Junqueira (*)

Sem dúvida, um dos primeiros impac-
tos da pandemia para as empresas 
e, consequentemente, para os seus 

colaboradores, foi o isolamento. Com 
isso, vieram as adaptações para o trabalho 
remoto (home office). Esse é um ponto 
que também não preciso entrar em deta-
lhes, afinal, aprendemos muito sobre isso 
nas últimas semanas. Meu ponto aqui é, 
finalmente temos um tempo extra para 
aproveitar para aprender algo novo ou, 
simplesmente, não fazer nada. Afinal, não 
temos que nos deslocar até o trabalho e 
ficar horas no trânsito como é o caso de 
algumas cidades. E o que fazer com isso?

Estamos vivendo uma crise de FOMO 
(Fear of Missing Out), que significa medo 
de perder oportunidades, de ficar de fora 
de algo. Trata-se de uma condição mais 
contemporânea bastante característica da 
lógica de consumo que nos traz a ideia de 
que ser feliz, validar a existência, consumir 
ou ser igual ao padrão, é uma ordem. É a 
cultura do excesso que nos faz crer que con-
sumindo, produzindo, e desta forma, sendo 
"felizes" é que a nossa existência é validada. 
Estamos sofrendo de ansiedade causada 
pelo custo de oportunidade. Estamos nos 
questionando sobre nossas vidas em relação 
à vida das outras pessoas. As escolhas dos 
outros, cada vez mais estampadas nas redes 
sociais, servem como espelho.

E, neste momento, estamos vivendo algo 
que remonta tudo isso: "Faça yoga!", "Faça 
exercícios em casa!", "Medite!", "Estude um 
idioma novo!", gerando a lógica de que a vida 
confinada precisa ser aproveitada o máximo 
possível e que existe uma fórmula mágica 
para o sucesso tanto em nível pessoal como 
profissional em tempos de quarentena.

O que devemos fazer é entender as deman-
das individuais e validá-las independente de 
seu grau de "produtividade". Para além das 
lives e conteúdos sobre produtividade, se 
você é líder, principalmente, é preciso ouvir 
os colaboradores, acolhê-los neste momento 
de incertezas e ser transparente.

As empresas precisam criar um plano 
de contingência e definir estratégias de 
comunicação, bem como treinar e orientar 
os líderes, melhorar a conexão entre coor-
denadores e coordenados. Mas é preciso 
traçar um plano também para as pessoas. 
Algumas dicas:
1 A comunicação e a transparência devem 

ser os novos pilares do trabalho em equi-
pe, para executar o plano de contingência 
com menos impedimentos e medos;

2 Em seguida, cuidar da infraestrutura para 
trabalhar é preciso. Não são todos do time 
que possuem uma internet super veloz e 
uma cadeira confortável para trabalhar;

3 Crie novos rituais, abrindo espaços para 
as pessoas compartilhar como estão li-
dando com o isolamento, compartilhando 
suas rotinas e interesses pessoais;

4 Dê suporte psicoterapêutico para seus 
colaboradores. Existem diversas platafor-
mas que possibilitam consultas virtuais 
a psicólogos e terapeutas;

5 Crie canais e fomente atividades físicas 
em grupo, compartilhamento de dicas 
de filmes, séries, livros e cursos;

6 Cuide da jornada de trabalho, pois é co-
mum nesse momento de adaptação, os 
colaboradores se perderem no horário e 
trabalhar mais do que o de rotina;

7 Faça pesquisa de pulso, ligando para seus 
colaboradores e perguntando se tudo que 
está acontecendo na empresa está claro, 
se essa pessoa está bem e se colocando 
à disposição para ouvir e ajudar no que 
for preciso;

8 Cuidado redobrado para 
pessoas que moram so-
zinhas e estão longe dos 
familiares, pois tendem a 
sentir mais desconforto e 
ansiedade nesse momento 
de isolamento;

9 Inclua como lidar com os 
desafios familiares. Filhos 
fazendo homeschooling, 
cônjuges estressados, pais 
inquietos, e todos se sen-
tindo impotentes contra a 
pandemia.;

10 Aceite e desconsidere 
momentos de estresse 
dos colaboradores, todos 
estamos sob pressão.;

11 Treine seu time de liderança para 
fazer boas reuniões individuais (1-1), 
sabendo lidar com a dificuldade de lei-
tura corporal que as reuniões virtuais 
trazem;

12 Preservar empregos tem que ser a 
prioridade. As pessoas estão com medo 
de serem impactadas por essa crise, 
portanto se sua empresa vai conseguir 
passar por essa crise sem demitir, deixe 
isso claro e traga segurança para seu 
time. Caso contrário, tente fazer os 
desligamentos da maneira mais humana 
possível, com ligações individuais, apoio 
na recolocação, investindo em cursos 
de capacitação e extensão do plano de 
saúde (se houver) como benefício.

Segundo pesquisa da Deloitte, o equi-
líbrio emocional é o principal desafio da 
população chinesa atualmente, após a crise 
do Coronavírus se instalar no país. Nunca 
vi nada parecido, por isso, a necessidade 
de adaptação ao cenário é inevitável para 

profissionais e empresários. Entender a im-
portância dos seus colaboradores e também 
as prioridades da empresa é primordial.

Fortalecer a saúde mental do time precisa 
estar nas tarefas diárias dos líderes, afinal, 
um time que se sente seguro está mais apto 
a desempenhar um bom papel no plano 
de contingência e um bom desempenho 
possibilitará uma perspectiva positiva do 
futuro da empresa.

E quando tudo isso vol-
tar ao normal? Ou melhor, 
qual será o "novo normal"? 
No cenário pós-corona, 
empresas precisarão de 
um outro modelo mental. 
A transformação digital de 
muitas empresas veio à força 
e provou para muitos líderes 
que dá sim para produzir e 
crescer trabalhando de for-
ma remota. Então, será que 
os escritórios gigantes ainda 
serão necessários depois de 
tudo isso? Minha aposta é 
que o modelo de trabalho 
híbrido (misturando virtual 
e presencial) vai ganhar 
muita força, pois o presencial 

ainda será necessário para que a cultura 
seja fortalecida, as relações humanas in-
tensificadas e as fronteiras geográficas não 
sejam mais um problema de crescimento.

Depois de tudo que estamos passando 
é preciso promover espaços para que isso 
seja debatido, conversado e não agir como 
se nada tivesse acontecido, pois as pessoas 
precisam falar para poder ressignificar o 
que passou. Inevitavelmente, as pessoas 
voltarão diferentes. Terão confrontado 
uma série de sentimentos, estarão com 
emoções afloradas, ressignificando uma 
série de questões, e tudo isso impacta no 
trabalho, então para que possamos "supe-
rar" isso de forma saudável, precisaremos 
dialogar a respeito de tudo.

E você, o que está fazendo na sua empresa 
para preservar a saúde mental do seu time?

(*) É fundador e CEO da Gama Academy.
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As eleições 
municipais

Coisa inédita: teremos 
eleições este ano 
para as prefeituras 
e câmaras de 
vereadores e o grande 
evento parece coisa 
sem importância. 

Compreensível.  O 
Coronavírus, esse 
bichinho invisível, 

joga todos os outros temas 
no baú do esquecimento. É 
claro que, um pouco mais 
adiante, o pleito estará na 
mesa dos candidatos, eis 
que se trata de construir 
a base do edifício político, 
composta por 5.570 prefei-
turas e cerca de quase 60 
mil vereadores.

Que não haja dúvidas. As 
eleições se darão este ano, 
mas não na data marcada 
de 4 de outubro, pois os 
candidatos e seus cabos 
eleitorais ainda estarão 
se recuperando do caos 
pandêmico, sendo mais 
provável pensar em 15 
de novembro. Será uma 
campanha mais rígida em 
muitos aspectos, a começar 
pelo fim das coligações 
proporcionais. Ou seja, não 
veremos vereador sendo 
puxado pela força dos vo-
tos somados de parcerias 
entre siglas.

O termo rigidez se apli-
ca a outros aspectos. No 
campo dos recursos finan-
ceiros, por exemplo. O 
dinheiro mais curto exigirá 
campanhas objetivas, sem 
rodeios, equipes restritas, 
sem a parafernália das 
mobilizações do passado. 
A campanha encontrará um 
eleitor com posicionamen-
tos diferentes da moldura 
tradicional.

Qual seu perfil? Difícil 
apontar todos os compo-
nentes que influenciarão 
o sistema cognitivo das 
pessoas, mas é possível 
pinçar valores que permea-
rão as escolhas. A começar 
pela carga de sentimentos 
sofridos no desenrolar da 
pandemia que assolou o 
país, cuja extensão pode-
rá chegar ao final do ano. 
Esse danado de vírus veio 
para ficar. 

Todos, uns mais, outros 
menos, carregarão as mar-
cas do susto, do medo, da 
angústia, da depressão, 
cujos efeitos impregnarão 
o nosso modus vivendi. 
Até nossas crianças con-
tinuarão a recordar os an-
gustiantes tempos em que 
tinham de usar máscaras.

Como esta bagagem emo-
tiva se fará presente no 
instante em que eleitoras 
e eleitores estarão diante 
da urna eletrônica? Pro-
vável resposta: escolher o 
perfil que melhor traduza o 
resultado da equação Cus-
to x Benefício. Resultado 
que não significa dinheiro, 
bens materiais, apesar 
de ainda abrigarmos um 
contingente que vota sob 
esta teia. Refiro-me a outro 
tipo de valor: qualidade, 
seriedade, zelo, preparo, 

disposição, compromisso, 
inovação, despojamento, 
simplicidade, modéstia, 
coragem, contra os velhos 
padrões, avanço.

P. S. O capitão Bolsonaro 
foi eleito com essas ban-
deiras e está mostrando 
ser da velha guarda. Até 
sua conduta no comando 
da luta contra a pandemia 
será lembrada. Quem pode 
encarnar esse acervo? 
Qualquer cidadã ou cida-
dão que, sob a equação 
Custo x Benefício, seja a(o) 
mais próxima(o) do eleitor. 

Este  pos ic ionamen-
to valerá tanto para o 
voto no prefeito(a) ou no 
vereador(a). Constatação: 
é forte a impressão de que 
as mulheres serão bem 
votadas. Ganharam bom 
espaço na expressão de dor 
em corredores de hospitais 
e filas nas ruas. Mas o mais 
endinheirado não será ne-
cessariamente o eleito ou o 
mais votado. Pobres, ricos, 
feios e bonitos, jovens e 
maduros, homens e mu-
lheres estarão no tabuleiro, 
jogando com as pedras da 
mesma oportunidade.

O que pretendo dizer é 
que, na campanha munici-
pal deste ano, as desigual-
dades diminuem, elevando 
a probabilidade de vermos 
uma limpeza geral na gale-
ria dos retratos que ali se 
veem há décadas.

E o que dizer? Primeiro, 
evitar o óbvio ululante, do 
tipo de promessas mirabo-
lantes de grandes obras, 
essa tradição que sai de 
maneira artificial da boca 
de candidatos. O momento 
exigirá criatividade. Que 
significa encontrar formas 
simples, diretas, críveis, 
objetivas, para dizer as 
coisas. 

Governar juntos, por 
exemplo, mas isso não 
pode ser transmitido com 
a carcomida locução. O 
candidato deve ter uma 
plataforma de conselhos de 
bairros e comunidades, ma-
neiras de acionar frequen-
temente esse mecanismo 
(via agenda de encontros), 
enfim, demonstrar que 
efetivamente quer admi-
nistrar sob o princípio da 
democracia participativa. 
No mais, ouvir o vento do 
tempo. Ele passa todos os 
dias por nós. Traz recados. 
Suave ou forte, exibe em 
nossos sentidos o retrato da 
emoção e da razão do povo. 

Meu saudoso pai, todos 
os dias, da calçada onde 
se sentava para conversar 
com os amigos, às 19 horas, 
aprumava o faro para sentir 
o jeitão do tempo. Olhava 
para o Nascente, via bar-
ras de cores nas nuvens, 
jogava sua impressão para 
os ouvintes e arrematava: 
“amanhã, não, mas depois 
de amanhã vai chover. E 
fulano não é bom de voto”. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor 
político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Para além 
das lives e 
conteúdos sobre 
produtividade, 
se você é líder, 
principalmente, é 
preciso ouvir os 
colaboradores, 
acolhê-los neste 
momento de 
incertezas e ser 
transparente.”

Freepik

Falar sobre os efeitos negativos da COVID-19, que preocupam o mundo, é falar o que lemos e ouvimos 
99% do nosso tempo há semanas aqui no Brasil

News@TI
Bett Educar realiza encontro online gratuito

@ Ao lado dos professores, gestores de instituições de ensino e 
contribuição com a qualidade e equidade da educação brasileira, 

a Bett Educar realizará um encontro online gratuito, nos 12, 13 e 14 
deste mês, datas até então previstas para o seu tradicional evento 
presencial, a Bett Educar 2020, adiado temporariamente como medida 
preventiva à COVID-19. O evento virtual terá transmissão pelos canais 
digitais da Bett Educar: YouTube, Facebook e Instagram (https://www.
bettbrasileducar.com.br/encontroonline).

Plataforma ajuda clientes a identificarem revendas 
que permitem a compra 100% digital de um carro

@O iCarros acaba de lançar o Entrega Fácil, funcionalidade que tem 
o objetivo de conectar lojas e clientes interessados em comprar ou 

vender carros de forma 100% digital, indicando na plataforma quais as 
revendas que possibilitam aos clientes receber o veículo em casa, sem 
a necessidade de se locomover até o estabelecimento para retirá-lo. 
Como utilizar: 1) Ao encontrar uma oferta com o selo Entrega Fácil no 
site do iCarros, o cliente faz uma proposta e negocia diretamente com 
o vendedor. 2) Nessa mesma etapa, o cliente pode já fazer a simulação 
e análise de crédito totalmente online pela plataforma iCarros, o que 
agiliza o fluxo e dá mais confiança para as duas pontas. 3) Ao tomar a 
decisão e fecharem o negócio, o lojista cuida da documentação e realiza 
a entrega onde o cliente estiver, no dia e horário de sua preferência 
(https://www.icarros.com.br/entrega-facil).

MYNAMEIS - Novo APP para Profissionais

@Mynameis é o primeiro app da nova economia. Um recurso 
novo que integra completamente funções que permitem fazer 

agendamento e gerenciamento de chamadas em vídeo profissionais. 
Criado por Elizaveta Uvarova, e com Chris Pitanguy como parceira no 
Brasil, centenas de profissionais poderão realizar chamadas em vídeo 
1:1  no Brasil e no mundo. “Nossa rede de contatos busca movimentar 
mercados que tem potencial e permitirá aos profissionais de diferen-
tes áreas oferecer seus serviços, aconselhar, trocar experiências ou 
simplesmente entreter durante uma video-chamada”, afirma Elizaveta.

Canal para pequenos negócios expandirem 
vendas no exterior

@Os pequenos negócios passaram a ter uma nova oportunidade 
de vendas para o exterior. Iniciativa desenvolvida pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o apoio do Sebrae 
proporciona a inscrição em plataforma online em que as micro e pe-
quenas empresas brasileiras interessadas em expandir suas vendas 
ou prestação de serviços para o mercado internacional podem se 
cadastrar gratuitamente. Trata-se da Connectamericas, que fomenta 
o comércio exterior e investimentos nos países da America Latina 
e Caribe. A maior parte das micro e pequenas empresas brasileiras 
que expõe seus negócios nesta plataforma é voltada para o ramo de 
alimentos e bebidas mas contempla todo tipo de ramo econômico, 
inclusive serviços (https://connectamericas.com/pt).

ricardosouza@netjen.com.br
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D - Liberdade de Imprensa
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - Abraji e a Embaixada 
e os Consulados dos Estados Unidos convidam profissionais da mídia 
e alunos de jornalismo para participar, hoje (12), do seminário virtual 
“Liberdade de imprensa durante a pandemia”. Com palestrantes nacionais 
e internacionais, será dividido em três painéis temáticos entre 10h e 18h 
(horário de Brasília), seguidos de sessões de perguntas e respostas. Em 
pauta, alguns dos principais temas que preocupam e desafiam os profis-
sionais da mídia diante da crise global de saúde. Inscrições gratuitas no 
link: (https://congresse.me/eventos/liberdadedeimprensa)

E - Financiamento a Startups 
A Petrobras e o Sebrae lançaram o segundo edital do Programa Petrobras 
para Inovação – Módulo Startups, voltado a atrair soluções tecnológicas 
para bens e serviços de startups e pequenas empresas de todo país. O 
novo edital fornecerá até R$ 10 milhões para viabilizar a geração de ino-
vações com implantação efetiva nas operações da companhia. Poderão 
ser inscritos projetos nas seguintes áreas: tecnologias digitais, robótica, 
eficiência energética, catalisadores, corrosão, redução de carbono, mo-
delagem geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de água. Cada 
proposta poderá receber recursos da ordem de R$ 500 mil. Inscrições: 
(http://petrobr.as/conexoes-para-inovacao).

F - Doação de Parte do IR  
Pessoas físicas que desejam ajudar o Centro Infantil Boldrini podem 
fazer destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido para a insti-
tuição. O limite é de 3% do Imposto devido e o prazo para destinação é 
até o dia 30 de junho. O contribuinte não paga menos imposto, apenas 
permite que parte dele seja encaminhada diretamente para um fundo 
ou projeto, sem custo algum para o contribuinte. Após a realização da 
declaração do IR, o declarante que deseje direcionar parte do seu IR 
devido ao Boldrini deverá emitir DARF e encaminhar a cópia da guia 
paga para o e-mail (comunica@boldrini.org.br), para que  a entidade 
dê andamento aos trâmites seguintes junto ao FMDCA e desta forma 
obtenha o valor referente às destinações através do IR.

A - Jovens Empreendedores
A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para novo edital 
do Vai Tec – Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas que 
acelera e impulsiona negócios inovadores das periferias da cidade. 
O programa visa apoiar e desenvolver 24 projetos, com aporte finan-
ceiro de R$ 34.200,00 e aceleração de oito meses para cada negócio 
vencedor do edital. O negócio precisa ser inovador, ter viabilidade 
técnica e econômica para execução, além de apresentar potencial 
para se desenvolver. Inscrições e mais informações no site: (www.
adesampa.com.br).

B - Vagas de Emprego
O Zenklub, plataforma de bem-estar e saúde emocional, anuncia a 
abertura de vagas em posições de trabalho para Sales, Technology, 
Product, Customer Success e Customer Experience, em São Paulo e 
Lisboa, sedes da empresa nos dois países. Cada uma das vagas requer 
alguns pré-requisitos, que envolvem desde habilidades com ferramentas 
inovadoras até a aptidão para trabalhar em um ambiente acelerado e 
direcionado a resultados, como é o caso das startups. Além dos salários 
compatíveis aos níveis de exigência dos cargos e o tradicional benefício 
de plano de saúde, os profissionais terão ainda plano de assistência 
emocional. Para concorrer às vagas, basta fazer o cadastro por meio do 
link (https://zenklub.freshteam.com/jobs).

C - Projetos de Saneamento 
O Governo Federal autorizou a Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) a captar R$ 1 bilhão no mercado 
financeiro para obras do setor. As propostas de ampliação e melho-
rias para o abastecimento de água e a coleta de esgoto na Região 
Metropolitana, interior e litoral do estado foram enquadradas pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional como prioritárias. Com a 
medida, fica aberto o caminho para a emissão de debêntures incen-
tivadas – títulos privados de renda fixa que permitem às empresas 
captar dinheiro emprestado de investidores para financiar projetos 
na área de infraestrutura.

G - Manutenção de Emprego
A divisão Vision Care da Zeiss, referência mundial em tecnologia voltada 
à saúde dos olhos, lança campanha em apoio ao movimento #NãoDemita, 
que visa manter 2 milhões de empregos em meio à crise da Covid-19. A 
multinacional alemã convida as mais de 25 mil óticas no país a partici-
parem do movimento e, como incentivo, fará a doação de vouchers de 
tratamentos antirreflexo em lentes Zeiss selecionadas para cada ótica 
que aderir ao #NãoDemita. Para participar é necessário primeiro aderir 
ao movimento #Não Demita (www.naodemita.com/) e depois realizar 
um cadastrado no site (www.zeissnaodemita.com.b). 

H - Postos e Cashback 
A BR Distribuidora e a Ame Digital, fintech e plataforma mobile de negócios, 
fecharam parceria para oferecer uma nova forma de pagamento na rede 
de postos Petrobras e nas franquias BR Mania e Lubrax+. Com o aplicativo 
da Ame Digital, o abastecimento ganha agilidade, comodidade, segurança 
e ainda fica mais vantajoso para o consumidor, que passa a contar com o 
benefício docashback, ou seja, ele vai receber de volta em sua conta Ame, 
parte do valor pago pelo combustível, compras nas lojas de conveniência 
BR Mania e nos centros de serviços automotivos Lubrax+. Por meio da 
tecnologia de leitura de QR Code, os clientes realizem pagamentos sem 
contato físico. Mais informações: (www.amedigital.com). 

I - Mercado de Tecnologia
Com foco em capacitar mais pessoas (principalmente mulheres) para atuar 
na tecnologia, apresentar as profissões e principais passos para começar 
uma carreira em TI, o Hacking de Carreira será realizado entre os dias 18 de 
maio e 3 de julho. A capacitação será gratuita e online, transmitida através 
da plataforma da WoMakersCode, com aulas semanais, organizadas em 9 
módulos de conteúdo e planos de estudos. As participantes irão aprender 
sobre planejamento de carreira, preparação para processos seletivos, que 
têm uma alta demanda de contratação, como Cloud Computing, Inteligência 
Artificial e Cyber Security. Saiba mais em (https://womakerscode.org/carreira).

J - Novas Startups
O “Nexus - hub de inovação” do Parque Tecnológico São José dos Campos 
recebe  inscrições para o Batch#15, processo seletivo de novas startups. 
Podem participar desde empreendedores com ideias ainda no papel até 
startups já estabelecidas. Os candidatos passarão por duas etapas de 
avaliação: apresentação de modelo de negócio e poder de execução, 
além de workshops e pitch, apresentações rápidas da ideia e do negócio. 
O resultado será divulgado no dia 19 de junho, em todos os canais do 
Parque Tecnológico. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas 
e devem ser feitas pelo site (www.pqtec.org.br).

Pequenos produtores 
na guerra contra 

a pandemia 

Dentre os brasileiros 
que estão na linha de 
frente na verdadeira 
guerra travada 
contra a Covid-19 
incluem-se os 
pequenos produtores 
de alimentos

Eles cumprem missão 
crucial e decisiva 
para que os brasilei-

ros enfrentem o gravíssimo 
problema que afeta toda a 
humanidade. Seu trabalho, 
dificultado pelo abalo sofri-
do por todas as cadeias de 
suprimentos e dificuldade 
de escoamento da produ-
ção, tem se constituído 
num heroico esforço de su-
peração e tem sido crucial 
para a quase normalidade 
do abastecimento. 

Para se ter uma ideia do 
significado desses brasi-
leiros, somente no cha-
mado Cinturão Verde de 
São Paulo, no entorno da 
Região Metropolitana, são 
cerca de 12 mil pequenos 
produtores. Essa região 
produtora é responsável 
por 25% da produção na-
cional de verduras e por 
90% das verduras e 40% 
dos legumes consumidos 
na capital paulista. Sua 
proximidade com o maior 
mercado consumidor do 
País favorece o transporte, 
reduz as perdas e equilibra 
os preços. 

Todos esses atributos se-
rão ainda potencializados 
quando São Paulo tiver um 
novo e moderno entrepos-
to de hortifrutigranjeiros, 
em substituição ao da Ce-
agesp, na Vila Leopoldina, 
que está obsoleto e sem 
condições operacionais 
adequadas em termos de 
infraestrutura, logística, 
boas condições de traba-
lho e outros problemas 
hoje enfrentados pelos 
produtores e comerciantes 
permissionários. 

Porém, neste momen-
to de enfrentamento da 
pandemia, a prioridade é 
a vida, cuja essência é o 
alimento. Portanto, os pe-
quenos produtores, assim 

como os atacadistas e todo 
o pessoal do varejo da rede 
de abastecimento, trans-
portadores e comerciantes 
do setor têm realizado um 
trabalho essencial para 
toda a sociedade. 

No caso dos produtores, 
como de todos os que estão 
na linha de frente no com-
bate ao novo Coronavírus, 
é importante que tenham 
apoio em seu trabalho, que 
tem sido marcado por des-
prendimento, coragem e 
superação. Nesse sentido, 
seriam muito bem-vindas 
urgentes linhas de cré-
dito, adequadas ao perfil 
de cada um, com juros 
baixos e prazos alongados 
de pagamento, para que 
pudessem fazer frente aos 
problemas que começam 
a se verificar no fluxo de 
pagamentos. 

Outra medida relevante 
seria lhes garantir más-
caras, luvas e álcool em 
gel, em falta no mercado, 
para que também possam 
proteger-se do contágio. 
A realização de testes 
rápidos para constatar se 
o produtor e seus cola-
boradores com sintomas 
estão ou não com a doença 
é outra providência fun-
damental, não só para os 
cuidados com sua saúde, 
mas também para se aqui-
latar se estão imunizados, 
podendo assim trabalhar 
com tranquilidade e cum-
prir seu imprescindível 
papel. 

Esses guerreiros não po-
dem e não irão parar. Seu 
trabalho é parte expressiva 
da comercialização mensal 
de 283 mil toneladas ou 3,4 
milhões anuais de hortifru-
tigranjeiros na Grande São 
Paulo, também com refle-
xos no abastecimento do 
interior paulista e outros 
estados brasileiros. 

É pertinente, portanto, 
que, além do reconheci-
mento da sociedade, como 
já vem ocorrendo, tenham 
um mínimo apoio do setor 
público. 

(*) - É diretora de implantação 
do Nesp (Novo Entreposto 

de São Paulo).

Roseli Silva (*)

Os dados ainda não es-
tão consolidados mas 
refletem os danos ao 

setor do comércio atingido 
pela pandemia. Pesquisa 
realizada pela Alshop (Asso-
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping), apontou que 
93% dos lojistas já registra-
ram queda superior a metade 
do faturamento. 

Atualmente, só 81 dos 
577 shoppings do país es-
tão abertos em mais de 50 
municípios. No total o setor 
de shopping center empre-
ga cerca de 1,5 milhão de 
pessoas em pouco mais de 
105 mil lojas. “Só pedimos 
a igualdade de condições 
como já estabelecido com 
o setor de supermercados e 

Atualmente, só 81 dos 577 shoppings do país estão abertos em 
mais de 50 municípios.
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Aumenta o 
pessimismo com 
o mercado de 
trabalho. 

O Indicador Antecedente 
de Emprego (IAEmp) da 
Fundação Getulio Vargas 
despencou 42,9 pontos em 
abril, para 39,7 pontos. Essa 
é a maior queda mensal e o 
menor nível do indicador na 
série histórica iniciada em 
2008. Em médias móveis 
trimestrais, o IAEmp reforça 
trajetória decrescente ao 
cair 17,5 pontos, para 71,4 
pontos. 

“Os impactos da pandemia 
de Coronavírus se mostram 
cada vez mais fortes no 
IAEmp. O resultado do mês 
registra um aumento do 
pessimismo em relação ao 
mercado de trabalho. Os 
níveis recordes de incer-
teza tornam empresários e 
consumidores cautelosos, 
gerando uma deterioração 
das expectativas nos próxi-
mos meses”, afirma Rodol-
pho Tobler, economista do 
FGV IBRE. 

Todos os sete componen-
tes do Indicador, despenca-
ram em abril, com quatro dos 
sete indicadores recuando 
pelo menos em 50,0 pontos. 
O destaque do mês é para o 
indicador que mede as ex-
pectativas para os próximos 
seis meses e o indicador que 
mede a situação corrente 
dos negócios, ambos para a 
Indústria, que recuaram 76,3 
e 65,1 pontos, na margem, 
respectivamente (AI/FGV). 

Localizado no sudeste do 
campo de Búzios, no pré-
sal da Bacia de Santos, a 
210 km da cidade do Rio 
de Janeiro, o poço possui 
profundidade d’água de 
2.108 metros. Ainda em 
perfuração, já foram iden-
tificados 208 metros de 
reservatórios confirmando 
óleo com a mesma quali-
dade do que está sendo 
produzido hoje no campo. 
O petróleo, de ótima qua-
lidade e compatível ao que 
foi constatado em outros 
poços do campo, foi com-
provado por meio de testes 
realizados a partir de 5.400 
metros de profundidade.

O campo de Búzios está 
recoberto pelo maior volu-
me de dados sísmicos do 
tipo nodes do mundo, cuja 
tecnologia está entre as 

Plataforma da Petrobras na Bacia de Campos, litoral do RJ.

A Alitalia comunicou a suspensão dos voos 
programados para o mês de junho entre Rio de 
Janeiro e São Paulo e a capital da Itália, Roma.

Todas as pessoas com passagens reser-
vadas para as rotas afetadas devem entrar 
em contato com a Alitalia por telefone para 
reagendar ou obter reembolsos. A compa-
nhia aérea Neos Air fará um voo comercial 
especial entre São Paulo, Roma e Milão nesta 
quinta-feira (14), com passagens por 990 

euros. Essa possibilidade é voltada a todos 
aqueles cuja entrada na Itália é permitida, 
respeitando as condições de “absoluta 
urgência e necessidade” estabelecidas por 
decreto do governo em 26 de abril, como 
retornar para o próprio local de residência. 
Ainda que com limitações, Air France (Rio 
de Janeiro e São Paulo) e Lufthansa (São 
Paulo) continuam operando voos para a 
Europa (ANSA).

Lojistas de shopping registram 
R$ 27 bilhões em prejuízos

Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, os lojistas de shopping em todo o país que tiveram 
seus estabelecimentos fechados e registram prejuízo estimado em R$ 27 bilhões

segurança permitem uma 
flexibilização. 

Há estabelecimentos que 
vão fechar as portas de-
finitivamente na próxima 
semana sem esse diálogo 
ou, no mínimo, um plano de 
reabertura gradual”, alerta 
Nabil Sahyoun, presidente 
da Alshop. Na pesquisa feita 
com associados, mais da 
metade (52%) afirmou que 
irá depender da negociação 
com donos de shopping e a 
liberação de financiamento 
para não fechar as portas, 
enquanto 15% afirmou que 
irá fechar lojas ao longo deste 
ano. Entre os lojistas 79% 
afirmam terem encontrado 
dificuldade para obter crédito 
no mercado (AI/Alshop).

farmácias por dois motivos: 
os centros de compra são 
ambientes controlados, 
amplos com mais de 100 

mil  metros quadrados 
cada e limpos, e temos 
consciência de que adoção 
de rígidos protocolos de 

Petrobras faz novas descobertas 
em Búzios e Albacora
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mais modernas para cons-
trução de imagens tridimen-
sionais de alta resolução de 
reservatórios de petróleo, 
permitindo otimizar a pro-
dutividade e a rentabilidade 
do campo. A Petrobras é a 
operadora (90%) do consór-

cio no campo de Búzios, em 
parceria com CNOOC (5%) 
e CNODC (5%). Os volu-
mes excedentes do campo 
de Búzios foram adquiridos 
em leilão realizado em 6 
de novembro de 2019 (GI/
Petrobras).

Alitalia suspende voos de junho 
entre Brasil e Itália
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O poder da tecnologia 
na economia pós-corona

Há uma curiosa 
expressão popular: 
‘no news, good news’, 
conhecida no meio 
jornalístico, como “a 
falta de notícias é um 
bom sinal”

Talvez esse ditado nun-
ca tenha sido tão atual 
e verdadeiro como nos 

dias de hoje. Sobram notícias 
ruins. E uma das mais duras 
delas tem feito a manchete 
em todos os sites de negócios 
e noticiários. Trata-se do 
ajuste que o governo brasilei-
ro fez sobre a previsão do PIB 
em 2020, que despencará de 
2,1% para zero. Já o Banco 
Mundial projeta retração de 
5% da nossa economia. Tudo 
fruto do impacto da síndro-
me do Coronavírus no setor 
produtivo, centro gerador da 
riqueza, emprego e renda.

Espera-se que o Ministério 
da Economia enxergue o 
melhor caminho. Os desafios 
da macro e micro economia 
serão imensos. E os empre-
sários brasileiros, aqueles 
com gordura adquirida ao 
longo do tempo, serão cha-
mados a participar desse 
esforço de retomada. En-
quanto isso, nos cabe, como 
profissionais de estratégia e 
direção, iluminar o caminho 
para o protagonismo do setor 
privado nessa crise. 

Ao contrário de outras 
crises, nesta as empresas pri-
vadas devem estar prontas 
para alavancar o crescimento 
da economia. Alguns fatos 
sustentam essa afirmação. Se 
o governo souber precisar a 
dose dos incentivos aos em-
presários, o emprego tende a 
retomar mais rapidamente e 
as empresas poderão investir 
em eficiência e escala tão 
logo a poeira abaixe. As com-
panhias mais aptas – aquelas 
que estiverem preparadas 

para encontrar boas soluções 
neste período - vão aprovei-
tar melhor o novo momento.

Logo, uma das ferramentas 
essenciais nessa jornada de 
recuperação será a tecno-
logia da informação, cujo 
potencial de transformação 
das empresas é imenso, seja 
revitalizando os sistemas 
legados ou com soluções 
disruptivas que tragam 
eficiência, vendas e melhor 
experiência para o cliente. 
Os últimos anos exigiram do 
setor de TI muita energia.    

Entender o comportamen-
to do consumidor, ainda mais 
mutante e exigente, digital e 
sedento por agilidade é vital. 
As empresas que proverem 
produtos e serviços, no canal 
adequado e com o preço jus-
to, vão se destacar quando a 
crise passar. Talvez seja o kit 
de sobrevivência pós-crise. 
Mas ainda há um poderoso 
gargalo nesse enredo. O mer-
cado de TI enfrenta histórica 
carência de talentos. 

O Brasil, por exemplo, for-
ma 10 advogados para cada 
engenheiro ao ano. Neste 
ponto, até a quarentena 
pode trazer oportunidades. 
Instituições, Sistema S e 
escolas técnicas, por exem-
plo, estão disponibilizando 
gratuitamente cursos e 
capacitação a distância que 
podem preparar melhor os 
atuais candidatos ou pos-
sibilitar novos entrantes 
no setor.

Enfim, a equação é com-
plexa: além de coragem e fé 
é preciso medidas governa-
mentais, gestão da escassez 
e planejamento. Afinal, como 
disse o lendário jazzista e 
pianista Duke Ellington, 
“os problemas são oportu-
nidades para se mostrar o 
que sabe”.

(*) - É Diretor Executivo da Qintess;

(**) - É Mestre em Administração e 
consultor em Planejamento.

Celso Kleber (*) e Marcello Beltrand (**)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Segundo dados divulgados pela OIT, cerca de 38% da força 
de trabalho no planeta, o equivalente a 1,25 bilhão de pessoas, 
foram afetadas, de algum modo, pela paralisação das atividades 
em diversos setores da economia, em virtude da pandemia do 
novo Coronavírus. Ainda segundo a instituição, mais de 436 
milhões de empresas estão enfrentando riscos de redução 
ou descontinuidade das atividades no atual cenário de crise. 

Para a professora de administração da Faculdade Pres-
biteriana Mackenzie Rio, Nayara Cardoso, apesar dos de-
safios enfrentados por trabalhadores e empresas durante 
esse período, é preciso se reinventar e estar atento a novas 
oportunidades no mercado de trabalho. 

“Em função da grande demanda por produtos online e 
serviços de delivery, muitas empresas estão se reinventando 
e melhorando as entregas, o que representa uma abertura de 
vagas para profissionais no setor de varejo, especialmente em 
segmentos como alimentação, logística e farmácias, tanto para 
atividades mais simples como para funções mais específicas. 

Há ainda espaço para profissionais das áreas de saúde, ci-
ência e análise de dados, comunicação, consultoria e gestão”, 
analisa. Embora este seja um cenário difícil, é importante 
lembrar que em tempos de crise também nascem oportuni-
dades. “Muitas empresas foram forçadas a entrar no mundo 
digital e estão precisando de profissionais capacitados para 
fazer esta transição do offline para o online”, conclui. 

Dicas de como entrar no mercado de trabalho durante a 
pandemia: 
	 •	Atualize	o	currículo	e	as	redes	sociais,	atentando-se	aos	

cuidados com fotos e mensagens nas redes. 
	 •	Prepare-se	para	fazer	entrevistas	e	processos	de	recruta-

mento e seleção de emprego online. Algumas empresas 
fazem entrevistas em videoconferências ao vivo e outras 

Em tempos de crise também nascem oportunidades.
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O dado é da pesquisa 
nacional de perfil dos 
empreendedores de-

senvolvida por uma consul-
toria independente a pedido 
da Associação Brasileira de 
Empresas de Vendas Diretas 
(ABEVD). O levantamento 
das informações ocorreu 
entre os meses de janeiro e 
fevereiro de 2020, e foi feito 
via internet em formato de 
questionário estruturado. 
Todas as perguntas se refe-
riam ao ano de 2019. 

Além do Whatsapp, os 
empreendedores também 
utilizam outras mídias para 
divulgar e vender seus pro-
dutos. Quando perguntados 
sobre o assunto, 79,8% dos 
entrevistados afirmaram que 
utilizam o Facebook ou Ins-
tagram. Além de divulgação, 
a internet se consolida como 
importante canal de vendas. 
Quando perguntados sobre 
qual a forma/local em que 
mais vendem produtos, a in-
ternet foi a resposta de 60% 

O Whatsapp é o 
principal canal de 

vendas diretas de 84,7% 
dos empreendedores 

independentes.
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANANIAS ALVES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Iguatu, CE, no dia (25/12/1939), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves de Araujo e de Maria Paulino Sobrinha. A 
pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Ribeirão, PE, no dia (17/04/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Pereira da Silva e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: JEAN GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, nasci-
do em Aroeiras, PB, no dia (31/12/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Reginaldo Gomes da Silva e de Marinalva Pereira da Silva. A pretendente: 
MARIA DO SOCORRO MACÊDO, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida 
em Bodocó, PE, no dia (29/12/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel José de Macêdo e de Eva Maria de Macêdo.

O pretendente: MATHEUS BRITO LIMA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (18/09/1998), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Lenilton de Oliveira Lima e de Alessandra Matias Brito Lima. A pretendente: 
KAREN FERNANDES MORENO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (03/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos dos Santos Moreno e de Sulamita Gonçalves Fernandes Moreno.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
assistente de expedição administrativo, nascido em Osasco, SP, no dia (19/09/1990), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel de Oliveira e de 
Sandra Ferreira da Silva Oliveira. A pretendente: CAMILA DE AQUINO BORTOLLOTTE, 
estado civil solteira, profissão assistente de inventário, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(27/08/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo José 
Bortollotte e de Rosimar de Aquino Bortollotte.

O pretendente: DIRCEU AMBRÓZIO, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido 
em Andirá, PR, no dia (15/09/1953), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Januário Ambrózio e de Aparecida de Souza Ambrózio. A pretendente: ZENAIDE 
SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em Maracás, BA, no 
dia (04/04/1966), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bernardino 
Rodrigues Almeida e de Helena da Silva.

O pretendente: ADELMO ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (17/10/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Justo Jose de Lima e de Elisa Alves de Lima. A preten-
dente: IVANEIDE FLORENTINO FREITAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Palmeira dos Índios, AL, no dia (11/04/1978), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Freitas e de Francisca Florentino Freitas.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RAFAEL ANTONIO BERNARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/10/1996, analista de logistica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Fabio Antonio Bezerra da Silva e de Maria Dalva 
Bernardo; A pretendente: KAROLyNE FONSECA NEVES, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/07/1997, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Robson Rodrigues Neves e de Mislene 
Fonseca Neves.

O pretendente: EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/03/1978, pintor, natural de Santaluz - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Ademar Neves dos Santos e de Creuza Rodrigues dos Santos; 
A pretendente: TATIANA TAVARES DA SILVA SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 
04/09/1977, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Paulino de Souza e de Sandra Lucia Tavares da Silva Souza.

O pretendente: THIAGO ELy KHOURy RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/01/1993, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Laerte Ribeiro e de Rosely Khoury Ribeiro; A pretendente: HAy-
ZA CRISTINA RIBEIRO GUIMARãES, brasileira, solteira, nascida aos 18/08/1995, 
operadora de caixa, natural de Cuiabá - MT, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Sergio Eduardo Ribeiro Guimarães e de Regina Beatriz Gonçalves 
do Nascimento.

O pretendente: ALESSANDRO SANTOS DE MORAIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1982, jardineiro, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Pires de Morais e de Marinalva Santos Santana; 
A pretendente: SABRINA LIMA WILSON DOS SANTOS, brasileira, viúva, nascida aos 
19/07/1988, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Henrique Wilson e de Rosangela Maria Lima.

O pretendente: RILVANO LOPES DE BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/08/1967, administrador, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Inaldo Lopes de Barros e de Maria 
do Socorro Ferreia de Barros; A pretendente: ANA LúCIA DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 20/08/1985, do lar, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Antonio dos Santos 
e de Luciene Francisca dos Santos.

O pretendente: LUCAS PENNA MENDES RODRIGUES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 26/08/1987, motorista, natural de Birigui - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Antonio Penna Rodrigues e de Luzineti Mendes dos Santos 
Rodrigues; A pretendente: TACIANE HELEN EUGENIO, brasileira, divorciada, nascida 
aos 13/03/1987, vendedora, natural de Itapevi - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Amelia Geralda Eugenio.

O pretendente: WASHINGTON DOS SANTOS CARVALHO, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 14/09/1991, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Josivan Pereira de Carvalho e de Veronica dos Santos 
Carvalho; A pretendente: EVANí NUNES RODRIGUES, brasileira, solteira, nascida aos 
28/07/1988, babá, natural de São José do Egito - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Edvaldo Rodrigues de Lima e de Maria Zélia Nunes Machado.

O pretendente: JAMES DEAN PAZ LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 24/02/1976, 
economista, natural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Cruz Lima Filho e de Maria Dalva Paz Lima; A pretendente: 
EMAxANE MACHADO PAIxãO, brasileira, divorciada, nascida aos 06/04/1983, do lar, 
natural de São Mateus - ES, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Édson Carvalho da Paixão e de Mirian Machado Paixão.

O pretendente: ROBSON DE ALENCAR SALES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/10/1985, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Alencar Sales e de Vera Lucia de Melo; A 
pretendente: DAySE SHAIANNE ARAúJO ROSáRIO, brasileira, solteira, nascida aos 
23/07/1985, enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Mauro Rosario e de Angela Maria Araujo Gomes.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILMAR DA SILVA THOMÉ, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 21/05/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Geonel Balbino Thomé e de Helena da Silva Thomé. A pre-
tendente: HOZANA CRISTINA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Iporã, PR, data-nascimento: 27/07/1976, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo Cardoso dos Santos e de Noemia Oliveira dos Santos.

O pretendente: ISRAEL NATALINO DE SOUSA FARIA, profissão: aux. de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João de Sousa Faria e de Gercia Eliana de 
Jesus Faria. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA SANTANA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1992, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino Manorl de Santana e de Maria 
Veronica da Silva.

WhatsApp assume o papel de 
principal canal de vendas diretas
A ferramenta Whatsapp é o principal canal de vendas de 84,7% dos empreendedores independentes do 
setor de vendas diretas

atender seus representantes. 
Algumas empresas ainda 
oferecem um interessante 
canal de vendas, o chamado 
“espaço digital”. Uma página 
dentro do site oficial onde os 
consumidores podem fazer 
seus pedidos e pagar por 
meios digitais. 

Em 2018, o total de repre-
sentantes de vendas diretas no 
Brasil, que era de 3.818.991, 
passou para 3.857.181 em 
2019, um aumento de 1%. 
Embora pareça pequeno, 
esse crescimento simboliza 
o aumento pela procura 
crescente por uma fonte de 
renda que vem conquistando 
cada vez mais adeptos. Outro 
número que cresceu foi o de 
volume de vendas. O total, 
em valor monetário, em 2018, 
foi de R$ 44.579.309. No ano 
seguinte, passou para R$ 
45.047.393 (crescimento de 
1,10%), valor que representa 
0,9% do PIB da indústria de 
transformações. 

Fonte: (AI/ABEVD).

deles. A residência do cliente 
ainda é um local importante 
para os revendedores, sendo 
eleito como o terceiro local 
que mais vendem produtos. 

“Podemos verificar que, 
pela época de sua realização, 
o estudo não teve influência 
da atual situação da pande-
mia e da quarentena. Claro 
que ficamos muito satisfeitos 
em saber que os empre-
endedores independentes 
estão mais atuantes no meio 
digital, atitude que se adapta 
perfeitamente ao momento 
que estamos vivendo. As-

sim, eles podem continuar 
atuando sem correr riscos 
e nem oferecer riscos para 
os seus clientes”, afirma 
a presidente executiva da 
ABEVD, Adriana Colloca. 

Outro dado que chama a 
atenção é como esses empre-
endedores fazem os pedidos 
de suas vendas. 69,1% deles 
afirma que o site da empresa 
é o principal canal de pedidos 
para eles. Isso indica que não 
só os revendedores, mas tam-
bém as empresas estão mais 
digitais oferecendo maior 
praticidade no momento de 

Como entrar no mercado 
de trabalho em um cenário de pandemia

pedem para que o candidato faça uma gravação. Faça 
um roteiro explicando quem é você, um pouco da sua 
história, suas experiências profissionais, competências 
e situações de sucesso. Indique ainda a razão de você 
estar se candidatando para a empresa e não se esqueça 
de observar o tempo solicitado, seguindo as instruções 
que a empresa apresentar. 

	 •	Escolha	um	local	em	casa	para	fazer	a	entrevista	ou	gravar	
o vídeo: iluminação, som, imagem, ruído, tudo influencia 
na qualidade. Peça ajuda, faça testes e simulações. 

	 •	Caso	você	não	tenha	experiência,	foque	nas	competên-
cias e habilidades: o que você sabe fazer e que pode ser 
importante e construtivo para a empresa. 

	 •	Faça	cursos	online	para	melhorar	o	currículo	e	se	atua-
lizar, mesmo que você seja um especialista é importante 
atualizar conhecimentos.

Fonte: Faculdade Presbiteriana Mackenzie/Rio.
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Medidas transitórias 
emergenciais ante 

a pandemia

Atualmente, tramita 
perante a Câmara dos 
Deputados o Projeto 
de Lei – PL 1.397/20, 
com medidas de 
caráter emergencial 
e alterações na Lei 
de Recuperação 
Judicial e Falência, 
cujo principal 
objetivo é minimizar 
o impacto econômico 
da pandemia causada 
pelo Coronavírus

As medidas propos-
tas terão caráter 
transitório, até 31 

de dezembro de 2020, ou 
enquanto perdurar o estado 
de calamidade pública, e 
englobam qualquer pessoa 
natural ou jurídica que exer-
ça atividade econômica, o 
que significa que, também, 
pode beneficiar as pessoas 
físicas enquadradas como 
agentes econômicos.

O projeto, ainda em fase 
de análise e aprovação, bus-
ca estabelecer um sistema 
de prevenção à insolvência, 
na medida em que suspen-
de, por 60 dias, a contar da 
vigência da lei, ações judi-
ciais de natureza executiva 
e a decretação de falência.

De acordo com o PL 
1.397/20, não haverá excus-
são de garantias, cobrança 
de multas, despejo por falta 
de pagamento e resolução 
unilateral de contratos 
bilaterais (válido para obri-
gações posteriores a 20 de 
março de 2020). A saída que 
deverá ser buscada pelos 
credores/devedores deverá 
ser extrajudicial, por meio 
de negociações diretas, 
levando em consideração 
o cenário econômico-finan-
ceiro do país.

Além disso, caso o fa-
turamento do agente seja 
reduzido em mais de 30%, 
comparado com a média 
do último trimestre cor-
respondente a atividade 
no exercício anterior, po-
derá ser requerida, judi-
cialmente, a Negociação 
Preventiva. 

Com a Negociação Pre-
ventiva, o agente eco-
nômico será beneficiado 
com nova suspensão, por 
mais 60 dias, a fim de que 
as tratativas em acordos 
possam ser instauradas e 
acompanhadas pelo Ma-
gistrado.

Durante esse período, 
enquanto vigorar a negocia-
ção, o devedor ainda poderá 
celebrar contratos de finan-
ciamentos para custear sua 
reestruturação. Ao final, 
com o encerramento do 
prazo de 60 dias, o reque-
rente terá dois resultados 
possíveis: o acordo ou a 
possibilidade de requerer 
Recuperação Judicial.

Referido procedimento 
de Negociação Preventiva, 
que poderá ser requerido 
uma única vez, busca ofe-
recer uma chance para que 
o devedor não seja engolido 
pela crise pandêmica e pos-
sa solucionar seu problema 
de maneira simples, recolo-

cando-se com a retomada 
da economia.

O PL 1.397/20 também 
beneficia as empresas que 
já se encontram em regime 
de recuperação judicial, 
implementando altera-
ções provisórias na Lei nº 
11.101/05.

Dentre elas, a proposta 
prevê que (i) as obrigações 
previstas nos planos de re-
cuperação judicial ou extra-
judicial já homologados não 
serão exigíveis pelo prazo 
de 120 (cento e vinte) dias; 
(ii) o descumprimento do 
plano não poderá acarretar 
a convolação da recupera-
ção judicial em falência.

Além disso, ainda que 
tenha sido homologado o 
plano da recuperação judi-
cial, poderá ser apresenta-
da uma nova proposta, com 
a redução do quórum para 
sua aprovação, de 3/5 dos 
credores envolvidos para 
maioria simples.

O texto prevê, inclusive, 
regras específicas para mi-
croempresas e empresas de 
pequeno porte, com plano 
especial de recuperação 
judicial, possibilitando a 
inclusão de todos os cré-
ditos existentes na data 
do pedido, ressalvados 
os créditos não sujeitos à 
recuperação judicial, com 
parcelamento em até 60 
parcelas mensais, prazo, 
este, que é, atualmente, de 
36 meses.

Resta claro que o intuito 
do PL 1.397/20 é evitar a 
deterioração dos agentes 
de mercado e o efeito do-
minó de insolvência de em-
presas. Por óbvio, referidas 
alterações, caso aprovadas, 
causarão grande impacto 
nos agentes econômicos.

É necessário lembrar 
que, ainda que a intenção 
seja favorecer o cenário 
econômico, as medidas 
concedem inúmeros be-
nefícios aos devedores em 
detrimento dos credores, 
que também enfrentam di-
ficuldades financeiras, po-
rém, que, também, poderão 
se socorrer aos benefícios 
emergenciais dispostos no 
PL 1.397/20.

O projeto foi encaminha-
do, em 24 de abril de 2020, 
à mesa das Comissões de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio 
e Serviços; Finanças e 
Tributação e Constituição 
e Justiça e de Cidadania 
para apreciação conclusiva.

Espera-se, portanto que, 
caso aprovado, seja coeren-
te e socorra as empresas 
de forma rápida e eficaz, 
reduzindo os impactos da 
crise que todos já estão 
enfrentando diariamente, 
sem transferir de maneira 
desproporcional aos credo-
res os impactos negativos 
da pandemia.

(*) - Sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 

arbitragem, imobiliário, 
família e sucessões.

elisa.figueiredo@fflaw.com.br

(**) - advogada do FF Advogados, 
atua nas áreas de contencioso 

cível e imobiliário
marjorie.helvadjian@fflaw.com.br

Elisa Junqueira Figueiredo (*) / Marjorie Braga Helvadjian (**)
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AK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº 05.248.120/0001-26

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Ativo       31.12.2019       31.12.2018
Circulante 43.773.862,76 8.202.571,15

Caixa 2.345,56 2.889,02
Bancos Conta Movimento 938.780,76 3.510,19
Títulos e Valores Mobiliários 42.827.689,95 8.195.251,09
Imposto a Compensar 5.046,49 920,85

Não Circulante 87.937.653,75 136.260.166,06
Investimentos 87.723.465,68 135.856.399,23
Imobilizado Liquido 214.188,07 403.766,83

Total do Ativo 131.711.516,51 144.462.737,21

Passivo       31.12.2019       31.12.2018
Circulante 7.476,95 788.612,81

Obrigações Tributárias 7.384,70 7.965,81
Retenções Tributárias 92,25 -
Fornecedores - 747,00
Obrigações a Pagar - 779.900,00

Não Circulante 1.323.946,33 112.018,27
Obrigações a Pagar 779.900,00 -
Receita Diferidas sobre
  Aplicações Financeiras 544.046,33 112.018,27

Patrimônio Líquido 130.380.093,23 143.562.106,13
Capital Social 49.196.590,00 49.196.590,00
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital Social 53.367.522,80 57.531.652,80
Reserva de Lucros 36.833.863,33 41.120.723,72
Reserva de Retenção de Lucros (9.017.882,90) (4.286.860,39)

Total do Passivo 131.711.516,51 144.462.737,21
Demonstração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados

Capital Social Reservas  Lucros Reserva de Retenção Lucros              Total

Saldo em 31.12.2018 49.196.590,00 3.997.822,23 32.636.041,10 59.578.142,85

Resultado Líquido do Exercício - - (9.017.882,90) (9.017.882,90)

Destinações

Reserva Legal - - - -

Aumento Capital Social - - - -

Saldo em 31.12.2019 49.196.590,00 3.997.822,23 23.618.158,20 76.812.570,43

Srs. Acionistas: Em cumprimento as 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 31.12.2019. Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 30.01.2020. A Diretoria

1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As De-
monstrações Financeiras foram elaboradas conforme as disposições
contidas na Lei das Sociedades por ações, e de acôrdo com os pre-
ceitos da Legislação Tributária. 2 - Nota - Principais Práticas
Contábeis - As receitas e despesas são registradas pelo regime de

Notas Explicativas

Demonstração do Resultado do Exercício
Apurado em 31/12/2019 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa
Levantados em 31/12/2019 - R$

Despesas e Receitas       31.12.2019       31.12.2018
Despesas de Administração (4.932.715,56) (3.373.957,22)
Impostos Taxas e Contribuições (31.500,62) (30.043,49)
Despesas Financeiras (8.496,06) (2.654,98)
Despesas Patrimoniais (189.578,76) (189.578,76)
Despesas Eventuais (6.011,82) (1.467,11)
Receitas Financeiras 526.986,93 150.376,95
Resultado da Equivalência Patrimonial(4.221.391,41) (770.419,61)

Total das Despesas e Receitas (8.862.707,30) (4.217.744,22)
Lucro do Exercício (8.862.707,30) (4.217.744,22)
Resultado Antes do IR (8.862.707,30) (4.217.744,22)
Provisão para Contribuição Social (47.428,83) (22.538,36)
Provisão para Imposto de Renda (107.746,77) (46.577,81)
Lucro do Exercício (9.017.882,90) (4.286.860,39)

Atividades Operacionais                2019                2018
Lucro ou Prejuízo do Exercício (9.017.882,90) (4.286.860,39)
Menos:
Resultado da Equivalência Patrimonial 4.221.391,41 770.419,61
Lucro Ajustado (4.796.491,49) (3.516.440,78)
Aumento de Impostos a Compensar 4.125,64 (75.251,15)
Aumento de Retenções Tributárias (92,25) (221,81)
Obrigações a Pagar           (747,00)        (3.161,08)
Caixa Líquido Consumido
  nas Atividades Operacionais  (4.793.205,10)  (3.595.074,82)
Atividades de Investimento
Dividendos Distribuidos - (117.500,00)
Aumento de Investimentos 48.132.933,55 21.870.960,20
Imobilizado Líquido (189.578,76) (189.578,76)
Ajustes Anteriores (3.418.853,72) (22.169.262,43)
Atividades de Financiamento
Adiantamento para
  Aumento de Capital  (4.164.130,00)    8.874.451,81
Aumento(Redução)
  das Disponibilidades   35.567.165,97    4.673.996,00
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Inicial 8.201.650,30 3.527.654,30
Final   43.768.816,27    8.201.650,30
Redução das Disponibilidades (35.567.165,97)  (4.673.996,00)

André Kissajikian
Diretor Presidente

competência. 3 - Nota - O Capital Social é de R$ 49.196.590,00
sendo representado por 49.196.590 (Quarenta e Nove Milhões Cento
e Noventa e Seis Mil, quinhentas e Noventa ações, ordinarias, nomi-
nativas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada Uma.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2020

João Carlos Granero
Contador  CRC-1SP-199020/O-3

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Ativo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 90.416,82 58.060,78
Caixa e Equivalentes 90.416,82 58.060,78
Não Circulante 1.641.524,91 1.641.524,91
Depositos Judiciais 63.576,05 63.576,05
Contas a Receber de Clientes 1.401.263,48 1.401.263,48
Imobilizado 176.685,38 176.685,38
Total do Ativo 1.731.941,73 1.699.585,69

Passivo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 2.201,02 1.150,86
Impostos e Contribuições a Recolher 212,86 163,67
I.R.P.J. a Recolher 1.242,60 616,99
C.S.L.L. a Recolher 745,56 370,20
Não Circulante 604.779,72 604.779,72
Receitas e Despesas Diferidas 604.779,72 604.779,72
Patrimônio Líquido 1.060.960,99 1.029.655,11
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Reservas de Lucros 20.000,00 20.000,00
Reserva de Retenção de Lucros    940.960,99    909.655,11
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital Social 64.000,00 64.000,00
Total do Passivo 1.731.941,73 1.699.585,69

Demonstração do Resultado do Exercício Apurado
em 31/12/2019 e 2018

   31.12.2019    31.12.2018
Receitas 57.789,24 48.939,81
Receitas de Aluguel 57.789,24 48.939,81
(-) Impostos Incidentes (2.109,30) (1.786,30)
(-) Pis Faturamento (375,64) (318,10)
(-) Cofins (1.733,66) (1.468,20)
Total das Receitas 55.679,94 47.153,51
Despesas e Receitas (19.935,84) (34.611,26)
Despesas Administrativas (15.229,53) (30.833,86)
Outras Despesas (2.222,99) (1.931,62)
Despesas Financeiras (1.228,41) (1.689,59)
Despesas Eventuais (1.254,91) (156,19)
Totas das Despesas e Receitas 35.744,10 12.542,25
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 35.744,10 12.542,25
Provisão para Imposto de Renda (2.773,89) (2.349,11)
Provisão para Contribuição Social (1.664,33) (1.409,47)
Lucro do Exercício      31.305,88       8.783,67

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados
em 31/12/2019 - R$

BFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº 04.376.726/0001-84

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento as 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 contabéis adotadas pela Sociedade, no Exercício encerrado em 31.12.19. Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos
que julgarem necessários. São Paulo, 30.01.2020.

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Reserva de

. Capital Reservas   Retenção
Descrição      Social de Lucros de Lucros           Total
Saldo em 31.12.18 100.000,00 20.000,00 909.655,11 1.029.655,11
Resultado do
  exercício - - 31.305,88 31.305,88
Saldo em 31.12.19 100.000,00   20.000,00  940.960,99 1.060.960,99

Notas Explicativas
1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As De-
monstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a

André Kissajikian - Diretor Presidente
João Carlos Granero

Contador CRC - 1SP-199020/O-3

Atividades Operacionais         2019         2018
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 31.305,88 8.783,67
Mais
Provisão para I.R.P.J. e C.S.L.L. (4.438,22) (3.758,58)
Lucro/Prejuizo Ajustado 26.867,66 5.025,09
Menos:
Pagamento de I.R.P.J. e C.S.L.L. 4.438,22 3.758,58
Aumento(Diminuição)
  de impostos a recolher    1.050,16      105,84
Caixa líquido Originária das
  atividades operacionais   32.356,04    8.889,51
Aumento (Redução) das disponibilidades   32.356,04    8.889,51
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Inicial 58.060,78 49.171,27
Final   90.416,82   58.060,78
Aumento das disponibilidades (32.356,04)  (8.889,51)

Lei das Sociedades por Ações, e de acordo com os preceitos da Le-
gislação Tributária. 2 - Nota - A empresa iniciou suas atividades no
ano de 2001, atua no ramo de incorporação imobiliária e Locação de
Imóvéis Próprios, sendo sua contabilização efetuada nos termos da
IN nr.84/79. 3 - Resumos das Principais Práticas Contábeis - O
Regime de Tributação utilizada no exercício é o de Lucro Presumido.
As Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de
competência.A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi consti-
tuída a alíquota de 32% e 9% com base no Lucro Presumido.O Im-
posto de Renda foi constituído a alíquota de 32% e 15% acrescido
do adicional de 10% sobre o excedente a R$ 60.000,00 com base no
Lucro Presumido. O Capital Social totalmente subscrito integralizado
está representado por 100.000 ações ordinarias, com valor nominal
de R$ 1,00 cada uma.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2020.

SANTSANTSANTSANTSANTA MARA MARA MARA MARA MARTTTTTA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ Nº 16.197.824/0001-33

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas.,o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras acompanhado das Notas Explicati-
vas esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade no exercício encerrado em 31.12.2019.Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2020. A Diretoria
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Ativo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 603.968,27 603.879,62

Caixa e Bancos Conta Movimento 10.303,05 10.214,40
Devedores Diversos 15.000,00 15.000,00
Contas a Receber 291.561,94 291.561,94
Impostos a Compensar 254.074,70 254.074,70
Promitentes Compradores de Imóveis 33.028,58 33.028,58

Não Circulante 3.339.954,01 3.085.247,16
Impostos a Recuperar 835.860,89 835.860,89
Outros Credores 329.843,85 75.137,00
Conta Corrente Empreendimento 389.819,76 389.819,76
Imóveis Destinados a Venda 1.770.000,00 1.770.000,00
Imobilizado 14.429,51 14.429,51

Total do Ativo 3.943.922,28 3.689.126,78

Passivo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 498.150,04 498.150,04

Contas a Pagar 498.150,04 498.150,04
Não Circulante 86.510,25 86.510,25

Credores Diversos 8.720,21 8.720,21
Provisão Tributária 56.103,87 56.103,87
Receitas e Despesas Diferidas 21.686,17 21.686,17

Patrimônio Líquido 3.359.261,99 3.104.466,49
Capital Social 2.314.638,00 2.314.638,00
Reservas de Lucros 789.828,49 961.221,99
Lucros / Prejuizos Acumulados (204,50) (171.393,50)
Adiantamento para Futuro
  Aumento do Capital Social 255.000,00 -

Total do Passivo 3.943.922,28 3.689.126,78

Demonstração do Resultado do Exercício
Apurado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Despesas do Exercício    31.12.2019    31.12.2018
Despesas Financeiras (204,50) -

Total das Despesas do Exercício (204,50) -
Prejuizo do Exercício (204,50) -

Demonstração do Fluxo de Caixa
 Levantados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - R$

Atividades Operacionais           2019           2018
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (204,50) -
Menos:
Redução (Aumento)
  de Depostio Judicial (254.706,85) -
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital   255.000,00                -

Caixa líquido gerado (consumido)
  nas atividades operacionais          88,65                -
Redução das disponibilidades          88,65                -
Saldo de caixa e equivalentes de caixa

Inicial 10.214,40 10.214,40
Final     10.303,05     10.214,40

Redução das disponibilidades          88,65                -

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Capital Reservas Reservas de Juros Sobre

       Social      Lucros Retenção Lucros        Capital              Total
Saldo em 31.12.2018 2.314.638,00 961.221,99 (171.393,50) - 3.104.466,49
Resultado Líquido do Exercício - - (204,50) - (204,50)
Saldo em 31.12.2019 2.314.638,00 961.221,99 (171.598,00) - 3.104.261,99

Notas Explicativas
1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As Demons-
trações Financeiras foram elaboradas conforme as disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por ações, e de acôrdo com os precei-
tos da Legislação Tributária. 2- Nota - Estando a empresa no ramo

Imobiliário, o empreendimento esta sendo contabilizado nos têrmos
da IN nÀ. 84/79. 3 - Principais Práticas Contábeis - As Receitas
e Despesas são registradas pelo regime de competência. O Capital
Social esta representado por 10 ações ordinárias nominativas.

André Kissajikian
Diretor Presidente

João Carlos Granero
Contador CRC-1SP-199020/O-3

Assim como acontece com 
os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, também já há 

dúvidas sobre a realização do 
Carnaval brasileiro em 2021, 
caso até lá não exista uma 
vacina contra a Covid-19 e as 
recomendações contra aglome-
rações ainda vigorem. 

O impacto econômico da 
não realização do maior evento 
popular do país, de acordo com 
a Confederação Nacional Co-
mércio (CNC), seriam enormes: 
apenas as atividades turísticas 
relacionadas ao Carnaval movi-
mentaram cerca de 8 bilhões de 
reais em 2020. O governador da 
Bahia, Rui Costa (PT), foi um dos 
primeiros a manifestar a hipótese 

Caso o Carnaval 2021 seja cancelado, caem a arrecadação de 
impostos, a criação de vagas e o faturamento dos setores ligados 

ao turismo e ao comércio.
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Pademia Covid-19 
já ameaça Carnaval de 2021
“Como será o amanhã? Responda quem puder...” O samba-enredo da União da Ilha do Governador, 
campeão carioca há 42 anos, reflete o momento atual

de cancelamento de todas as ati-
vidades que envolvem o Carnaval 
no próximo ano. A incerteza 
também já afeta o calendário 
atual de eventos preparatórios. 

No Rio de Janeiro estão sus-
pensos a feijoada da Portela e 
os encontros para a escolha do 
samba enredo da Mangueira. 
Além disso, a incerteza econô-
mica pode prejudicar a captação 
de recursos para a realização dos 
desfiles e blocos. Agosto seria o 
mês limite para se iniciar as pre-
parações para os desfiles, para 
Marcelo Guedes, coordenador 
da Plataforma de Estudos do 
Carnaval da ESPM Rio, vincula-
do ao Think Tank sobre questões 
do Rio de Janeiro. 

“Hoje a arrecadação é zero, 
os eventos promovidos pelas 
escolas e os ensaios em quadra, 
grandes fontes de receita para 
as escolas, estão cancelados”, 
diz Guedes. “O que fazer com as 
despesas das escolas de samba, 
que incluem folha de pagamen-
to e, caso se confirme a festa, 
como arrecadar recursos?”, 
questiona o especialista. 

Enquanto isso, as pesquisas 
para uma vacina contra a Co-
vid-19 continuam com priori-
dade máxima. 

“O processo normal para se 
colocar uma vacina no mercado 
leva de 3 a 15 anos”, diz Flavia 
Teixeira, bióloga que atualmen-
te trabalha na área de desenvol-
vimento de negócios do World 
Mosquito Program (WMP) no 
Brasil. “Como há uma força 
tarefa de instituições públicas 
e privadas de muitos países, 
alguns especialistas acreditam 
em uma vacina antes do fim do 
ano, outros no prazo de um a 
dois anos”. Para Flavia, é com-
plicado falar sobre o Carnaval 
quando a curva no Brasil ainda 
está subindo, com diversos es-
tados prolongando o período de 
quarentena até meados de maio. 

Caso o Carnaval 2021 seja 
cancelado, caem a arrecadação 
de impostos, a criação de vagas 
e o faturamento dos setores 
ligados ao turismo e ao comér-
cio. Mas se as aglomerações são 
permitidas, ainda com risco de 
contaminação, a saúde pública e 
outras cadeias relacionadas são 
prejudicadas. A única certeza 
para Marcelo Guedes é que o 
Carnaval 2021 não poderá ser 
realizado nos moldes de todos os 
anos. Em uma possível realização 
do evento, poderá haver uma 
diminuição do tamanho das es-
colas e da produção de adereços 
e alegorias, que representam um 
forte percentual das despesas”. 

A também pesquisadora da Pla-
taforma de Estudos do Carnaval 
da ESPM Rio, Carolina Ficheira, 
lembra que o Carnaval de 1919, 
que ocorreu um ano após o surgi-
mento da gripe espanhola e a um 
ano de seu fim, foi um dos mais 
festejados da história. “Com as 
devidas diferenças entre as duas 
pandemias e todas as transforma-
ções na sociedade, o Carnaval de 
1919 foi uma festa de redenção 
e comemoração”, diz. “A gripe 
foi, inclusive, tema de inúmeras 
marchinhas” (AI/ESPM). 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002365-90. 2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Andrea Cristina de Souza, RG Nº 205441294, CPF Nº 101.863.548-35 que 
União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 5.863,87 Referente ao contrato 
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 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 presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038349-30. 2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a CHB Comércio, Importação e Exportação Eirelli, representados pelos 
seus proprietários, Srs. Chang Wang Yueh Chuan e Chang Ming Sheng em nome de seu 
procurador e filho Sr. Chang Chuan Sin, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial requerida por Onix Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, constando da 
inicial que o débito importa em R$ 929.116,68, referente as notas fiscais vencidas e não pagas. 
Ocorre que os réus não honraram com os pagamentos, tornando-se inadimplentes. Estando em 
lugar ignorado, foi deferida a Intimação por edital, acerca do laudo de avaliação dos imóveis 
penhorados das matrículas n° 11.375, do 13º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e n° 
10.603, do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, bem como advertido(a) de que 
poderão oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis a fluir do prazo do presente edital 
(artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009049-65. 2016.8.26.0009 A MMª. Juiza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Drª. Claudia Sarmento Monte 
leone, na forma da Lei, etc. Faz Saber Francisco Geraldo da Silva, RG 6.102.055, CPF 492. 869. 
008-72 e Roseli Cerline da Silva, RG 14.804.284, CPF 124.589.918-07, que lhes foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
visando a cobrança do valor de R$ 14.000,20, referente às taxas de conservação do lote 10 da 
Quadra DL do loteamento Terras de Sta Cristina IV, que deixaram de ser pagas de 10/2006 a 
08/2016. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP.17/02/2020.,  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0041510-26. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jorge Takeshita inscrito no CPF Nº 052.507.038-95, que foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 29.589,18, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1117053-83. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 32ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Gabriela Fragoso Calasso Costa, na for 
ma Lei, etc. Faz Saber a Jose Simao Duare Filho, brasileiro, solteiro, RG Nº 275753670 CPF/ MF Nº 
265.830.908-21, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 2.268,27referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 10, da Quadra  
HL, do Loteamento Thermas de Sta .Bárbara I (atualmente denominado Sta Barbará Resort Resi 
dence-1)Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias 
s, a fluir após os 20 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004193-87. 2019.8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Carapicuíba, Estado de SP, Dr(a). Roberta Poppi Neri Quintas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joao da Silva, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 02137948, CPF 
247.246.378-20, com endereço à Rua Juriti, 149, Assentamento Social Area J, Alianca, CEP 06236-
720, Osasco - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que o executado adquiriu o 
lote b17 da quadra DF do loteamento Terras de Santa Cristina – IV, obrigando-se ao pagamento de 
taxa de conservação do empreendimento. O executado deixou de adimplir com esta obrigação a 
partir de agosto de 2016, estando em débito com a exequente pelo valor de 2.158,96. 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 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 04 de maio de 2020. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077261-71. 2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Karina de Souza e Silva, CPF Nº 037.301.679-44, 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$ 12.294,78, 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.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1101496-95. 2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Alves dos Santos, Brasileiro, Casado, RG 26.517.508-2, CPF 
088.573.478-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: cobrança no valor de R$ 7.022,20, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 02, da Quadra BW, do Loteamento 
Ninho Verde – Gleba II, em 06/01/1989. 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 0080529-36. 2019.8.26.0100 A MM. Juíza de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reuben Sebag, CPF 903.219.288-49, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou-lhe ação de Cumprimento de Sentença, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
28.643,12 (11/11/19), 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 CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005864-95. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Cláudia 
Barrichello, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia Dos Anjos Silva, Brasileiro, RG 279059693, 
CPF 263.373.828-11, com endereço à Rua Monsenhor Januario Sangirardi, 14, casa 01, Vila 
Cavaton, CEP 02962-100, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por União Social Camiliana . Encontrando-se o réu 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$ 21.661,47, 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 (quinze) 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. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de janeiro de 2020. 
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 12 de maio de 20206

FREEPIK

Talita Scotto (*)

Hoje quero falar para você que está no papel da pequena 
ou média empresa tentando negociar e para você que é 
prestador de serviço e está tentando quitar todas as suas 

responsabilidades. Afinal, é uma reação em cadeia e parece que 
passar ileso não faz parte do jogo.

Faz 10 anos que abri minha empresa e raras foram as vezes 
que precisamos renegociar com clientes. Isso, muitas vezes, 
pode ter sido por tomarmos os devidos cuidados e checarmos o 
histórico financeiro de quem atendemos ao longo desse período. 
No entanto, quem imaginaria ter em contrato que, “em caso de 
pandemia, favor quitar suas pendências”?

Como agência de comunicação me vejo colocando em prática 
aquilo que sempre “vendi” como solução: a gestão de crise. Pri-
meiro, vem a gestão de crise interna – meu papel de gerenciar 
colaboradores, fornecedores, pagamentos, aluguel, freelancers e 
demais custos operacionais. É possível enxugar? Necessário? Vai 
passar logo? Cancelamos tudo? Paralisamos projetos? Dispensa-
mos funcionários? No calor da crise, ter calma parece conselho 
besta, mas é válido ressaltar que sim, tenha calma.  Decidir na 
emoção pode trazer arrependimentos lá na frente.

Depois da lição diária de casa, vem a gestão de crise que venho 
fazer o alerta aqui. Aquela que sua empresa talvez precise ter ao 
se posicionar agora.  Como estou organizando a empresa nova-
mente e como estou gerenciando alguns pontos talvez possa ser 
útil para alguns profissionais ou outras marcas. Como agência de 
comunicação posso dar algumas dicas de como poder agir neste 
momento diante de várias decisões que você pode ter de tomar. 
Por isso, seguem algumas. Se for útil a uma pessoa já valerá a pena.

1Tenha calma - O que mais tem neste momento é notícia 
ruim em todos os canais, das apartidárias às partidárias. FILTRE. 
Estar informado é ótimo, mas consumir apenas COVID-19 em 
todos os momentos pode não ajudar e, mais do que isso, pode 
não fazer bem para seu emocional, te deixar acelerado e ansio-
so. Como agência de comunicação e para ajudar na atualização 
de clientes, produzimos um boletim diário de notícias sobre a 
COVID-19, sempre com fontes confiáveis e de credibilidade. E, 
claro, nos preocupamos em mostrar as notícias positivas também. 

2Inteligência emocional - Talvez nunca tenha feito 
tanto sentido como agora. Ter esta habilidade pode fazer uma 

4Avalie o seu negócio - O que está faltando para te 
manter operando durante a COVID-19? Se digitalizar? Melhorar 
os processos de vendas para e-commerce? Investir mais em 
marketing digital? Estruturar home-office e rever sua posição/
resistência sobre o assunto? Talvez esteja aí uma maneira “dura” 
de rever custos operacionais para a saúde da sua empresa. Tirar 
da teoria e colocar na prática é difícil, eu sei, mas tentar aproveitar 
esta reflexão forçada pode ajudar a voltar para o pós-covid19 de 
outra maneira e com novos conceitos definidos.

5Fluxo de caixa - Cada empresa tem sua realidade e não 
estou aqui para julgar, mas para mim, jamais operar no limite foi 
uma das lições que mais me marcaram até agora. Aceitar ou não? 
Sim, aceitamos, porque a crise vai passar e cada negócio tem o 
seu formato, faturamento e modo de operação. E cremos que 
retomaremos com todos como antes. Aqui, a relação de confiança 
foi algo primordial para levarmos a parceria em diante.

6Diversifique investimentos - Nem poupança e nem 
ações da bolsa. Se no primeiro não valoriza, no outro o risco é 
grande, mas mais rentável, certo? Porém, só neste trimestre, a 
bolsa teve a pior perda da sua história, com 36,6%. Como prever 
uma queda assim? Por mais que se estude o assunto, muita gente 
foi pega de surpresa. Quem investiu vai levar algum tempo para 
recuperar. Está aí outra lição que pode ser avaliada: o que faz mais 
sentido, a partir de agora, para o fluxo financeiro da sua empresa?

7Cuide da saúde financeira da sua empresa - Tenha 
fluxo de caixa e reserva. Quanto tempo seu negócio resistiria 
com o que tem em caixa hoje? Você já fez esta conta? Parece que 
nunca vai acontecer conosco, mas veja bem, aconteceu com o 
mundo todo. A recessão está batendo à porta e é hora de ter os 
pés no chão para equilibrar as contas. O momento agora pode 
ser ideal para se planejar financeiramente.

8Invista em marketing e posicionamento na crise - 
Deixar de aparecer e se comunicar não é lá uma boa recomendação, 
no entanto, sabemos que o marketing muitas vezes é o primeiro 
departamento a sofrer cortes. Presença nas redes sociais nesta 
hora pode ser essencial para sua marca manter o relacionamento 
com clientes e, ainda, é o formato mais barato de investimento.

Além disso, diálogo com todos que fazem parte do universo 
da sua empresa também é fundamental, assim como comunica-
dos e pronunciamentos dos porta-vozes oficiais da marca. Isso 
transmite clareza e responsabilidade nas ações que sua empresa 
está tomando.   

9Fique de olho nas oportunidades - Como você pode 
gerar valor para outras empresas? Mesmo na crise as oportunida-
des podem aparecer. Um exemplo disso é gerar conteúdo sobre 
sua especialidade para outras marcas e profissionais. Tente ajudar 
e se mostre disposto a isso, gerando valor e sendo útil. Talvez 
você não ganhe dinheiro agora, mas pode ganhar notoriedade 
e isso lá na frente vai colaborar para quantificar o seu trabalho.

Como exemplo disso, a CDL de São Caetano do Sul/SP e nós 
como agência lançamos um movimento para estimular a co-
nexão entre negócios locais e seus clientes. Cadastro gratuito 
para empresas, fácil acesso para clientes e conteúdos nas redes 
sociais para divulgar o projeto. Foi diante da crise que tentamos 
estimular o funcionamento dos negócios, principalmente os pe-
quenos, informando quais empresas estão operando no delivery 
e no atendimento via WhatsApp e e-commerce. 

Vamos ganhar alguma coisa? Talvez não, mas estamos colaboran-
do para a economia local não parar e, com isso, todos ganharão. 
É hora de pensar e agir para o coletivo. Resiliência e boa sorte 
a todos, isso vai passar.

(*) - É diretora da Agência Contatto, especializada em assessoria de imprensa, 
conteúdo e mídias sociais (www.agenciacontatto.com.br).

Quem está imune a crise da COVID-19 conte o segredo, por que até o momento vi muitas empresas precisando renegociar seus pagamentos, 
rever fornecedores, enxugar orçamentos e assim por diante. E essa situação parece que não está escolhendo apenas pequenos negócios, 

mas médios e grandes também estão enfrentando dificuldades.
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baita diferença neste momento. Por muitas vezes a instabilidade 
emocional pode vir forte, seja por fatores externos e por algo que 
não temos controle – a decisão do que os outros vão tomar, ou 
pelo futuro que, até então, está incerto. 

Normal, afinal, quem aqui passou por uma pandemia? Inteligên-
cia emocional não ajudará só você, mas quem trabalha com você 
também. Talvez você seja bombardeado com questionamentos 
de funcionários e parceiros, que vão querer saber como tudo 
ficará. Ser transparente, mostrar a realidade do seu negócio e 
tranquilizá-los é papel que todo gestor precisa ter neste momento.  
É fácil? Certamente que não. 

3A crise vai passar - Pense que sim, ela vai passar e 
devemos escolher como nós queremos estar pós-covid19. Por 
não termos uma data, a insegurança que ela gera é grande e a 
responsabilidade nos cobra. No entanto, saber que ela vai passar 
vai ajudar na hora de negociar com fornecedores e entender que 
é uma fase. Seja transparente e dê explicações claras sem omitir 
informações com todos que você tem pagamentos recorrentes. 
Pessoas e empresas precisam se programar financeiramente 
também. Isso é respeito e parceria.



O futuro da relação 
entre marca 

e consumidor
Quando o assunto é 
a aproximação entre 
marca e consumidor, 
é necessário partir 
da premissa básica 
do sucesso de 
qualquer tipo de 
relacionamento. Ou 
seja, da comunicação

Quem faz parte do uni-
verso do Marketing, 
segue a seguinte 

prática quase que em piloto 
automático: estudar o públi-
co-alvo do negócio. Afinal 
de contas, a maneira de se 
comunicar com um cliente 
baby boomer é completa-
mente diferente do estilo 
de conversa com alguém 
da Geração Z, por exemplo. 

Contudo, o momento 
obriga todos a saírem da 
zona de conforto e pensar 
fora da caixa. Inclusive, 
nós. Em dezembro de 2019, 
ouvimos o termo ‘CODIV-19’ 
pela primeira vez nas redon-
dezas da província chinesa 
de Wuhan. Já em menos 
de três meses, o chamado 
Coronavírus ultrapassou as 
fronteiras da China e espa-
lhou-se ao redor do mundo. 
De repente, a população 
brasileira se viu diante de 
muitos questionamentos e 
poucas respostas. A única 
certeza é que o melhor ca-
minho para lidar com esse 
período é permanecer em 
quarentena, em casa. Por 
tempo indeterminado. 

Para o mercado, é possí-
vel traduzir o cenário em 
retenção de custos, parce-
rias de trabalho desfeitas, 
projetos em stand-by e 
eventos cancelados. Então, 
diante deste panorama, te 
pergunto. Como as marcas 
irão se relacionar com o 
consumidor daqui para 

frente se estamos todos 
em casa, esperando? Meu 
caro, a verdade é que por 
mais que as empresas não 
estejam gerando resultados 
financeiros devido à reces-
são, existe a necessidade de 
continuarem em atividade 
a fim de preparar o terreno 
para o que ainda está por 
vir. É hora de se cuidar, mas 
também de agir. 

O futuro do relacionamen-
to entre marca e consumi-
dor será definido no agora. A 
partir de uma nova perspec-
tiva. Em situação de grande 
comoção social, a empatia e 
a responsabilidade devem 
ser as palavras-chaves em 
uma comunicação orga-
nizacional. Ao invés de se 
render ao afastamento da 
marca com receio da recep-
tividade do público-alvo, é 
imprescindível assumir o 
controle do que ainda se 
encontra sob o seu alcance. 

É importante adotar uma 
postura proativa e ir em 
busca de alternativas que 
permitam o funcionamento 
da comunicação do negócio 
do cliente e, consequente-
mente, do relacionamento 
dele com o consumidor 
final. 

Em relação aos projetos 
que estão adiados, uma 
ótima opção é desenvolver 
soluções customizadas com 
base nos objetivos de comu-
nicação de cada briefing e 
que funcionem apartadas 
dos eventos presenciais. 

Que tal viver a sua marca? 
Resgate as suas raízes, ex-
plore todas as alternativas. 
A partir das devidas precau-
ções orientadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde, te 
convido a sair do estado de 
receio para agir. Podemos 
superar esse período 

(*) - É CEO e fundadora da MCM 
Brand Group.

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

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

A volta do segmento ao tra-
balho deve ser cercada 
de muitos cuidados para 

garantir um ambiente seguro 
tanto para o cliente como para 
o profissional e os gestores do 
local. Pensando nisso, o Sebrae 
lança a cartilha “Negócios de 
beleza - orientações para reto-
mada segura após quarentena”, 
disponível para download no 
Portal Sebrae. 

O documento tem como 
base orientações de entidades 
oficiais de saúde e vigilância sa-
nitária, contando também com 
a validação de três associações 
nacionais ligadas ao mercado 
da beleza, além de 30 sindi-
catos, associações e grandes 
empresas do setor. “Os salões 
e estabelecimentos de beleza 
só podem abrir mediante de-
creto editado pela autoridade 
local”, explica Andrezza Torres, 
coordenadora nacional para o 

Uma orientação segura para os pequenos negócios da beleza.
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A forma mais segura para retomar os 
negócios de beleza após a quarentena

Segurança será a palavra chave para os estabelecimentos de beleza após a quarentena

das dicas, provocar também o 
sentimento de segurança nos 
consumidores”, completou.

Além de orientações com as 
melhores maneiras de se higie-
nizar equipamentos de trabalho 
e superfícies, a cartilha também 
traz recomendações sobre 
destinação adequada do lixo, 
medidas para evitar aglomera-
ções e contaminação cruzada 
e ainda indica uma série de 
cuidados que deve ser tomada 
com os clientes e funcionários. 

“Outra dica muito valiosa da 
cartilha é: trabalhe como se todos 
estivessem infectados. O período 
de incubação do vírus pode variar 
de 4 a 14 dias, por isso, podemos 
conviver diariamente com infec-
tados assintomáticos. Então, se 
você adotar o mesmo cuidado 
que teria com o infectado para 
todos, o nível de contaminação 
será muito menor”, finalizou 
Andrezza (AI/Sebrae).

segmento de beleza e analista 
de competitividade do Sebrae.

Segundo Torres, o documento 
visa ajudar o segmento a elevar 
o faturamento ao mais próximo 
possível da normalidade, o mais 
rápido possível, após a per-
missão de reabertura. “Como 
esse é um tipo de serviço que 
exige uma proximidade grande 

entre o cliente e o prestador de 
serviço, o retorno dos consumi-
dores  vai se dar na medida em 
que eles perceberem o grau de 
segurança nesses locais”, disse 
a especialista. 

“O que o Sebrae objetiva 
com esta cartilha é orientar os 
pequenos negócios da beleza 
e, assim, por meio da adoção 

Lyana Bittencourt (*)

A vida na quarentena impôs a todos 
uma mudança significativa nos hábitos. 

Assim como o consumidor, as empresas 
também estão testando novos modelos 
para atender ao “novo normal” e estão 
buscando se reinventar rapidamente. 
Nesse cenário, serviços, novos modelos 
de negócios e posturas criados durante a 
pandemia da Covid-19 deverão se tornar 
permanentes após a crise.

É fato que muitas marcas estão aceleran-
do o seu processo de transformação digi-
tal. Quem estava na fase de planejamento 
sobre os caminhos a serem seguidos, teve 
que acelerar as decisões para colocar as 
mudanças em prática. Quem não estava 
se planejamento teve que correr para a 
execução em um timing muito, muito 
curto, forçado pela Covid-19.

Um dos fenômenos que essa digitaliza-
ção acelerada evidenciou é o que chamo 
de “delivery de tudo”. Trata-se de uma 
transformação radical na relação entre 
as marcas e os consumidores. Apenas 
consumo de bens e serviços não são mais 
suficientes para os consumidores, cada 
vez mais as experiências são desejadas e 
demandadas para as marcas. 

Já passávamos por um processo de 
ressignificação do papel da loja no varejo 
tradicional, visto as mudanças de cenário e 
do consumidor no pré-crise. No pós-crise, 
isso será ainda mais urgente. O ponto de 
venda e de prestação de serviços como 
delivery de tudo. Privados do convívio 
social, o desejo por um envolvimento 
mais humano e emocional se torna ainda 
mais latente no consumidor, e as lojas, 
restaurantes, clínicas, e outros negócios 
devem deixar de ser apenas um canal para 
vender produtos e serviços. 

São nesses espaços que o cliente 
vai efetivamente identificar valor no 
relacionamento que as marcas esta-
belecem com ele. Valor esse que ficou 
mais exposto durante a quarentena. A 
forma como as marcas se comportam 
e se relacionam durante a crise ficou 
muito evidente. Muitas deixaram clara a 
coerência entre o discurso com a prática. 
Com um consumidor ainda mais ativista, 
paradoxalmente as lojas vão ser também 
um espaço para atenuar a culpa pelo 
consumo exacerbado. 

O varejo quase entrou em colapso 
porque as pessoas estão - de forma com-
pulsória, vale dizer - consumindo só o 
que precisam. As marcas vão encontrar 

no movimento upcycling – reduce, reuse, 
recycle - a forma de entregar além do 
benefício pessoal de consumir determi-
nado produto ou serviço, também algum 
benefício social, ecológico, humanitário. 

O ponto de venda passa a fazer também 
parte de um delivery de indulgência pelo 
consumo. Nesse cenário todos os pontos 
de venda, podem se tornar um ponto de 
delivery de serviços e conveniência. Por 
que não comprar uma roupa e fazer os 
ajustes ali mesmo? Ir no supermercado 
e aproveitar para almoçar num ambiente 
descontraído e diferente? 

Que tal ir em um home center e além de 
comprar os itens para a reforma, sair de lá 
com um novo projeto de design para seu 
apartamento? Os mais diversos pontos de 
vendas e de prestação de serviços passam 
efetivamente a ampliar o seu escopo, além 
de vender produtos e serviços um hub de 
delivery de tudo. 

Esse os torna relevantes e indispensá-
veis, para um consumidor que já descobriu 
que para comprar produtos ou serviços, 
ele nem precisa sair de casa.

(*) - É diretora executiva do Grupo Bittencourt, 
consultoria especializada em desenvolvimento, 

expansão e gestão de redes de franquias 
e negócios.

O delivery de tudo




