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É importante manter a segurança da rede e principalmente das crianças 
neste período de isolamento. Um levantamento realizado pelo Instituto 
de Pesquisa Ipsos revelou que Brasil é o segundo país com mais casos de 
cyberbullying contra crianças e adolescentes. O termo define práticas 
de violência que acontecem em ambientes virtuais, como por exemplo, 
rede sociais. Segundo a coordenadora de Tecnologia Educacional do 
Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo, Cleusa de Paula Diniz, 
muitos problemas podem ser evitados com alguns cuidados básicos.   

Dicas para navegar com tranquilidade

A pandemia global da COVID-19 expôs a necessidade de empresas 
mudarem seu cotidiano operacional e se adaptarem às medidas to-
madas por autoridades e governos responsáveis. O assunto tem sido 
trabalhado e discutido por todos, claro, a gravidade do vírus justifica 
essa comoção e exige uma sensibilidade por parte de líderes e gesto-
res. No entanto, a ideia não é enfatizar os prejuízos da situação que 
vivemos, mas enxergar possibilidades e propulsores para um novo 
estágio fiscal.   

Nova mentalidade fiscal

Em tempos de isolamento social, um setor tem crescido de maneira rápida 
e consistente: o e-commerce. Estimativas (ABComm e Compre&Confie) 
apontam que, desde o primeiro caso de Coronavírus no Brasil até dia 18 
de março, categorias como Supermercados, Saúde e Beleza tiveram alta de 
80%, 111% e 83% em relação ao mesmo período de 2019. Tanto do lado de 
quem já estava preparado para essa demanda quanto dos novos varejistas 
que entram no meio digital, uma questão paira sobre as cabeças de líderes 
em diferentes segmentos: como obter resultados cada vez melhores com 
a venda on-line de produtos e serviços?   

Mais resultados com o e-commerce

iStock

Negócios em Pauta

Reações em Crises
A Federação Sul Americana de Krav Maga realizará evento 

virtual inédito sobre o Krav Maga, o controle do medo em situa-
ções de crise e as possibilidades de se reagir com segurança. 
A chamada “Semana do Krav Maga”, será realizada entre os 
dias 1 e 8 de junho, com apresentações online, gratuitas e 
abertas a todos que tenham interesse em conhecer a defesa 
pessoal israelense e sua eficiência. O Grão Mestre Kobi vai 
abordar as técnicas para reconhecer o medo e para que se 
entenda como é possível ter controle sobre ele a seu favor. 
Faça sua sua inscrição em: (https://semanakravmaga.com.br/
SKM_INS_SoPaulo).    Leia a coluna completa na página 3

kravmaga.com/reprodução

PREPARE-SE PARA O NOvO FutuRO

A proporção de 
pessoas com 60 
anos ou mais deve 
duplicar entre 2007 
e 2050. No Brasil, 
a população nessa 
faixa etária supera os 
29 milhões, os quais 
são responsáveis por 
até 20% do consumo 
registrado no país 
anualmente

A perspectiva de analistas 
e pesquisadores é de que 

esses números continuem 
crescendo ainda mais rápido 
nos próximos anos. De acordo 
com o IBGE, estima-se que, em 
40 anos, o número de homens 
e mulheres na terceira idade 
triplique no Brasil, chegando a 
66,5 milhões de pessoas.

Ainda assim, poucas marcas 
estavam atentas à digitalização 
de serviços voltados a esse pú-
blico. Segundo levantamento 
feito pela Economist Intelli-
gence Unit, apenas 30% das 
empresas planejavam ações 
focadas no cliente 60+, cenário 
que deve ser bastante alterado 
agora, após a pandemia do novo 
Coronavírus, que ascende a 
necessidade das companhias 
se prepararem cada vez mais 
para atender novos hábitos do 
consumidor em geral, incluindo 
a população sênior, que faz cada 
vez mais uso da tecnologia.

Um mapeamento da ilegra, 
empresa global de design, 
inovação e software, sobre 

Idosos respondem por até 20% do 
consumo no país anualmente
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o relacionamento 
do público sênior 
com a tecnologia - 
principalmente no 
setor de finanças 
-  reuniu mais de 
30 fintechs na-
cionais e interna-
cionais. Segundo 
o estudo, apesar 
de tímidas, o Bra-
sil têm iniciativas 
com foco em so-
luções para evitar 
golpes e fraudes, 
gestão financei-
ra compartilhada 
com filhos adultos, 
gestão financeira 
e patrimonial e 
também planos 
de saúde customizados. Vale 
lembrar que a Inteligência 
Artificial é uma aliada neste 
desenvolvimento.

“É possível facilitar o uso de 
aplicativos e soluções digitais 
de bancos e empresas do ramo 
financeiro, tornando o sênior 
hábil para fazer suas transações 
e pagamentos sem ter que se 

dessa faixa etária.

As possibilidades estendem-
-se ainda à ampliação do 
"e-health" e do "home care" 
nesse nome contexto; co-
municação e inclusão social, 
como os aplicativos de troca 
de mensagens que já vêm 
sendo mais utilizados por esse 
público, e reduzem a sensação 
de isolamento, aproximando-os 
de seus familiares e amigos; e 
entretenimento, com foco em 
atividades recreacionais que 
distraem e possibilitam um 
passatempo extra a eles, como 
também estimulam as capa-
cidades motora e cognitiva, 
prevendo interações sociais.

“Como profissionais à frente 
de soluções na experiência do 
usuário, criação e solução de 
produtos de tecnologia, sejam 
eles físicos ou digitais, nós te-
mos a possibilidade e o dever 
de nos atentarmos a isso. Assim 
como no design inclusivo e no 
design universal, temos que 
nos conscientizar e pensar nos 
mais diversos públicos no nosso 
processo projetual, sendo a 
terceira idade, mais do que 
nunca, parte deste contexto. 

Fontes e áreas de clique 
maiores, calibre no contraste 
de cores, atenção no uso de-
masiado de elementos em tela 
e informações claras de uso 
são alguns poucos exemplos 
que podem facilitar a utilização 
de produtos digitais para os 
idosos”, conclui Nicolle Perico, 
UX Designer na ilegra.

Fonte e mais informações: 
(https://ilegra.com/).

uMA ANáLISE DOS NEGóCIOS 
E RELAçõES PóS COvID-19

    Leia na página 6

News@tI

Webinar vai discutir o Novo Normal e os três 
pilares da Segurança da Informação

@A NetSecurity, empresa especializada em serviços gerenciados 
de Segurança da Informação, promove 28/05 (quinta-feira), 

Painel online e gratuito que irá debater como os três pilares da 
Segurança da Informação (Integridade, Confidencialidade e 
Disponibilidade) estão relacionados à nova realidade. Com início 
marcado a partir das 10h, o evento irá reunir alguns dos principais 
especialistas da empresa, entre eles Henrique Lopes, gerente co-
mercial, Diogo Musha, especialista em Segurança da Informação, 
e Leonardo Fagnani, gerente técnico, para debater os assuntos 
como proteção de dados, privacidade das informações, LGPD, entre 
outros tópicos. Os interessados em participar podem encontrar 
mais informações no site da empresa e se inscrever pelo link: 
bit.ly/2Wws9U4.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Instituto Êxito de Empreendedorismo

deslocar até uma 
agência. Esse pú-
blico também é o 
mais vulnerável a 
fraudes, portanto, 
pensar soluções 
que os proteja com 
mais eficiência é 
algo que precisa 
ser observado”, 
pontua Caroline 
Capitani, VP da ile-
gra e responsável 
pelo mapeamento.

Além da área fi-
nanceira, as pos-
sibilidades esten-
dem-se a setores 
como serviços de 

entrega, cujos aplicativos po-
dem aumentar a autonomia 
do sênior frente a atividades 
corriqueiras; auxílio saúde, 
com dispositivos e aplicativos 
de monitoramento, alertas 
e lembretes que já têm sido 
usados para a manutenção e 
controle da saúde do sênior 
- mas com espaço ainda para 
planos de saúde mais adapta-
dos e customizados à realidade 

É possível 
facilitar o uso 
de aplicativos e 
soluções digitais 
de bancos e 
empresas do 
ramo financeiro, 
tornando o sênior 
hábil para fazer 
suas transações 
e pagamentos 
sem ter que se 
deslocar até uma 
agência.

Em casa nos feriados
Com o início hoje (20) de um 

feriado prolongado na cidade de 
São Paulo, o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, apelou para 
que os paulistanos fiquem em casa 
e continuem a fazer a sua parte no 
que ele chama de guerra contra o Co-
ronavírus. “O vírus neste momento 
está vencendo a guerra. Nestes dias, 
a população terá a oportunidade de 
fazer a sua parte, de mostrar que o 
vírus pode ser contido e circunscrito 
na sua circulação”, disse.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/prepare-se-para-o-novo-futuro-uma-analise-dos-negocios-e-relacoes-pos-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/aprovada-prorrogacao-de-prazos-de-parcelamentos-pelo-comite-gestor-do-simples-nacional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-adversidade-como-porta-de-entrada-para-uma-nova-mentalidade-fiscal-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-tecnologia-pode-trazer-mais-resultados-as-compras-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/internet-segura-sete-dicas-para-navegar-com-tranquilidade/
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A luz no fim do túnel através 
do marketing digital

Sabrina Brito (*)

Desde que a pandemia do Coro-
navírus se instalou no mundo 
deixando tudo incerto, muitas 

pessoas estão preocupadas e se per-
guntando o que fazer para que seus 
negócios não acabem sucumbindo 
devido ao isolamento que se fez neces-
sário para preservar a nossa saúde e 
evitar o avanço da COVID19.  Algumas 
dicas podem ser a luz no fim do túnel 
para muitas empresas e profissionais 
autônomos. 

Se você é um comerciante e seus 
produtos são vendidos em lojas físi-
cas, você precisa urgentemente par-
tir para um canal de vendas on-line 
e começar a investir em marketing 
digital para atrair clientes. Agora o 
que muitas pessoas não sabem é que 
é totalmente possível fazer isso da 
noite pro dia! Como? Criando sua loja 
online num Marketplace. Existem 
vários como por exemplo o mercado 
livre, o TanLup, e em meio a essa pan-
demia, as Lojas Americanas também 
lançaram um. Depois de escolhida a 
plataforma, você vai criar a sua loja 
dentro da categoria que ela pertence 
e inserir seus produtos, informações 
e pronto! Sua loja está não só aberta, 
mas pronta para atender a crescente 
demanda de compras pela internet, 
que vale ressaltar é o setor que mais 
cresce nesse momento. Por que sua 
loja vai ficar à míngua e não se pre-
parar para fazer parte do setor de 
comércio eletrônico que cresceu já 
50% desde que tudo isso começou, 
em março deste ano? 

Não faz sentido né? Então vamos 
lá... Depois de criada a lojinha, é hora 
de divulgar! Como você vai fazer isso? 
De forma enxuta e eficiente, sugiro 
um mix essencial para e-commerces: 
posts e anúncios pagos nas principais 
redes sociais mais campanhas de links 
patrocinados, display e remarketing no 
Google Ads. 

Agora vamos analisar outra situação: 
sua empresa é de produtos ou serviços, 
mas sua forma de fechar novos negócios 
envolve reuniões presenciais. Bem, 
para você eu tenho uma má notícia: 
sua empresa é considerada uma em-

presa zumbi, independente até desta 
pandemia. 

O mundo globalizado e a transfor-
mação digital já ditaram suas regras e 
uma empresa, seja ela qual for ou do 
que for, precisa estar preparada para 
se apresentar e se vender 
no meio digital. Como? Site 
bem feito com o máximo 
de informações sobre seu 
negócio e sua área de atua-
ção (blog), apresentação 
bacana pronta pra mandar 
por e-mail, filmes institu-
cionais e demonstrativos. 
Agora como se divulgar? 
De imediato, Google Ads 
porque pagou, apareceu! 
Logo, quando seus pos-
síveis clientes buscarem 
por palavras que remetam 
a seus produtos e/ou serviços seu site 
resulta na primeira página. Outra ex-
celente estratégia para empresas é o 
inbound marketing, através do blog e 
redes sociais sua marca dissemina um 
conteúdo útil, interessante e que mini-
miza as dores da(s) sua(s) persona(s), 
o que aumenta a reputação da marca, 
gera credibilidade para seu negócios e 
esses conteúdos na verdade são iscas 
para atração de novos clientes. 

E para fechar agora vamos falar dos 
profissionais autônomos! Médicos, psi-
cólogos, personal trainers etc. o ideal 
para esse time é utilizar o marketing 
de conteúdo e se transformar num 
influenciador digital. Como? Abrindo 

seu canal no Instagram ou YouTube e 
compartilhando seu saber com quem 
busca informações sobre assuntos 
relacionados à sua área de atuação.

Quanto melhor for o seu conteúdo, 
certamente maior será sua reputação, 

e isso irá resultar na-
turalmente na atração 
de novos clientes para 
você! Para atender os 
clientes uma ferra-
menta de conference 
call como o Zoom, We-
bex, ou até o próprio 
WhatsApp resolve!

Para a classe médica 
temos uma ótima notí-
cia: o setor de teleme-
dicina, por exemplo, 
não só cresceu como 

foi publicada em abril a Lei 13.989/20 
que reforça que o atendimento médico 
a distância é mais um aliado no combate 
à pandemia! 

Como vimos, nem tudo está perdido! 
Neste momento é importante abrir os 
horizontes e inovar. Até mesmo porque 
seu negócio só tende a ganhar. Vai 
passar a pandemia, mas suas ações 
ficarão e se tudo for bem feitinho, sua 
empresa tenderá a CRESCER. Afinal, 
as crises são na verdade oportunidades 
disfarçadas, basta focarmos em vencê-
-las. E sabendo como fazer, agora é 
ir à luta! 

(*) É CEO da Simples Agência e especialista em 
marketing digital e comunicação estratégica .
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“Quanto melhor 
for o seu conteúdo, 
certamente maior 
será sua reputação, 
e isso irá resultar 
naturalmente na 
atração de novos 
clientes para 
você!”

Freepik
O momento é importante para abrir os horizontes e inovar

OpiniãO
Covid 19 e a reforma 

tributária: qual a lição?

As políticas fiscais 
são instrumentos de 
enorme eficiência no 
aumento da renda do 
trabalho.

Mas, se é certo que a 
desigualdade social 
agrava-se quando o 

crescimento da renda do ca-
pital é maior do que o cres-
cimento da economia, então 
o deslocamento da pressão 
fiscal para que se concentre 
sobre outras riquezas, como 
elevadas rendas, heranças 
e ganhos de capital, é a 
forma pela qual, no Brasil, 
poderíamos elevar o poder 
de compra das famílias, na 
sua maioria dependentes 
da renda do trabalho, cujo 
ato de consumo representa 
63% do PIB.

A fim de compreender 
melhor os efeitos negativos 
provocados pela elevada 
pressão fiscal sobre o con-
sumo, tomemos o exemplo 
da renda básica emergencial 
de R$ 600,00 para socorrer 
trabalhadores informais e 
autônomos isolados do mer-
cado de trabalho por causa 
do vírus. Um recente estudo 
da FGV EAESP concluiu 
que este programa por três 
meses geraria 7,1 milhões 
empregos, bem como injeta-
ria R$ 32,6 bilhões ao mês na 
economia, o que representa 
1,3% do PIB brasileiro.

Isto porque praticamente 
todo recurso disponibiliza-
do aos trabalhadores con-
verte-se imediatamente em 
consumo de bens e serviços 
na economia. Para a maioria 
dos cidadãos brasileiros, 
consumir em vez de poupar 
é uma questão concreta de 
sobrevivência da sua famí-
lia, e não de abrir mão de 
um sonho empreendedor. 
Em média 49% dos gastos 
com consumo são tributos. 
Então dos R$ 600,00 ofere-
cidos, aproximadamente R$ 
300,00 retornará aos cofres 
públicos na forma de PIS, 
COFINS, ICMS, IPI e ISS, 
todos tributos embutidos 
nos preços na forma de 
tributos indiretos. 

Ou seja, ao invés de seguir 
circulando na economia 
gerando emprego e lucro, 
metade da renda emergen-

cial dada com uma mão será 
retirado com a outra. Viver 
sob este cenário fiscal é pro-
va de uma certa alienação da 
nossa cidadania, quando se 
sabe que para essas pessoas 
não ter R$ 300,00 para o 
consumo significa a falta de 
comida ou remédio no final 
do mês. O problema estru-
tural aqui é um baixo nível 
de renda para os cidadãos, o 
que causa a falta de demanda 
no mercado nacional. 

O nível insustentável de 
endividamento das famí-
lias, por exemplo, só é um 
sintoma da necessidade de 
crédito para complementar 
o salário corroído por nosso 
sistema tributário. Segundo 
dados da Tendências Con-
sultoria, o endividamento 
do brasileiro chegou, no mês 
de fevereiro, ao equivalente 
a 55% da renda, enquanto o 
comprometimento da renda 
com dívidas bancárias foi 
de 29,2%. 

Então, essa é uma lição 
que se deve aprender: a 
reforma tributária deve 
ser comprometida com o 
deslocamento da enorme 
pressão fiscal em cima do 
consumo para outras ri-
quezas concentradas nas 
classes sociais mais ricas, 
visto que é inviável para a 
curva de demanda deste 
país um sistema que tribute 
mais os que menos ganham, 
embora sejam os que mais 
precisam consumir. 

Trata-se de uma necessi-
dade real do crescimento da 
economia brasileira. Manter 
estes vínculos insustentá-
veis de corrosão do poder 
de compra dos cidadãos, 
sobretudo neste momento 
no qual cada R$ 1,00 conta, 
é passar pela pena sem ter 
compreendido o delito.

Nossas obrigações fiscais 
vão na contramão da pro-
pensão ao consumo, o que 
aliado à concentração dos 
meios de produzir renda 
apenas aprofunda de forma 
inadmissível aos olhos do 
princípio da capacidade 
contributiva o fenômeno da 
desigualdade social.

 
(*) - É Advogado da Lobo & Vaz/

BI Tax Consultoria, doutorando e 
mestre em Direito Tributário pela 

PUC/SP e Conselheiro do Tribunal 
Administrativo Tributário (TAT) de 

Florianópolis.

Bruce Bastos Martins (*) 

News@TI
Simulador de vendas online facilita compra de 
imóveis

@  Alto padrão ao alcance de todos é uma das apostas da Planet Smart 
City, idealizadora da primeira cidade social inteligente do Brasil.  

Um dos diferenciais do Grupo é o simulador de vendas online (https://
www.planetidea.it/simulador/), que permite, realizar cotações e saber 
previamente o valor de entrada e parcelas de cada lote do empreen-
dimento, bem como obter atendimento por meio de um formulário.

Mercedes-Benz lança plataforma com conteúdo 
exclusivo para empreendedores

@A Mercedes-Benz lançou uma plataforma com conteúdos exclusivos 
para orientar empreendedores de todo o Brasil. O blog traz o título 

“Negócios com sua Van” e está alinhado aos temas abordados nas redes 
sociais da marca, além de apresentar novas informações, dicas e artigos 
sobre negócios, entretenimento, manutenção de veículos e saúde. A 
ação é uma curadoria realizada pela equipe de Vans da Mercedes-Benz 
e pela agência Moma (https://negocioscomsuavan.com.br/).

Plataforma para empreendedores do setor ótico

@A CECOP criou o “CECOP com Você”. O canal tem como objetivo 
estreitar o contato com os associados, tirando possíveis dúvidas, 

orientando-os quanto aos negócios e levando informações sobre as te-
máticas tributária, legal e trabalhista – permitindo, assim, que as óticas 
saibam como aplicar as medidas que os governos estão divulgando. Além 
disso, outro espaço na plataforma concentrará comunicados oficiais 
de parceiros e fornecedores. Em meio à crise global, o cuidado com as 
PMEs cresce exponencialmente, sendo que é fundamental reforçar a 
importância da gestão, estratégia e planos de ação para ultrapassar este 
período de incertezas com sustentabilidade. A nova plataforma está no 
ar, acesse: www.cecop.com.br/blog.

eBay investirá R$ 600 mil para apoiar empresas 
no Brasil

@O eBay lançou o “Meu Negócio 24/7 no eBay – Sempre disponível”, 
um programa de aceleração que permitirá aos pequenos negócios 

brasileiros abrirem uma loja na plataforma de forma gratuita e com bene-
fícios exclusivos para começar a exportar seus produtos para diferentes 
partes do mundo. Os negócios brasileiros que tenham interesse em fazer 
parte do programa “Meu Negócio 24/7 no eBay” deverão acessar o site 

do programa e preencher o formulário de inscrição que ficará disponível 
até dia 31 de julho de 2020 (https://export.ebay.com/new-sellers-pt/).

SQUID apoia professores de idiomas em ensino online

@Equipe de professores do App SQUID apoia educadores de idiomas 
em ensino online oferecendo o programa gratuito SQUID Learning 

English. Nas últimas semanas, professores de todo o mundo enfrentam 
um desafio inesperado de ter que mudar seu trabalho de offline para 
online. O SQUID App agora fornece materiais educacionais com base 
nas últimas notícias para professores de idiomas - feitas por profes-
sores de idiomas. A newsletter semanal de aprendizado de inglês do 
SQUID contém ideias e dicas para atividades de aula online. Além de 
usar o SQUID, os exercícios foram projetados para fazer uso de outras 
ferramentas de software fáceis de usar, gratuitas e amplamente conhe-
cidas, como Google Docs ou Skype. Os artigos nas planilhas em PDF 
abrangem uma gama bem equilibrada de tópicos atualizados, incluindo 
a COVID-19, bem como uma variedade de outras histórias, permitindo 
que os professores de inglês planejem lições que melhor atendam às 
necessidades e interesses de seus alunos (https://squidapp.co/squinglish/
sample/bill-gates-predicts-covid.pdf).

Claudio Sassaki, cofundador da Geekie, debate 
Ensino Híbrido em live da FIA

@O relatório conduzido pelo Fórum Econômico Mundial sobre os 
possíveis impactos da pandemia na educação revela uma mudança 

imediata: milhões de pessoas no planeta estão sendo educadas graças 
à brecha digital que permitiu novas abordagens pedagógicas com o uso 
de tecnologias. Essa situação atípica trouxe inovação educacional a um 
setor tradicional que sempre privilegiou o modelo de aulas expositivas. 
No mundo sem Covid-19, a análise aponta que a tendência será um 
maior número de escolas adotando o Ensino Híbrido – modalidade 
que integra as melhores práticas educacionais off-line e online. Essa 
será uma das análises que Claudio Sassaki, mestre em Educação pela 
Universidade de Stanford e cofundador da Geekie, levará para o centro 
do debate Aceleração de mudanças no comportamento do consumidor 
pós-Covid19. A live conduzida pela Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA) acontece amanhã (21), a partir das 19 horas, e contará com 
as participações dos professores Alexandre Borba Salvador e Andres 
Rodriguez Veloso; e de Jannos Artusi, head de E-commerce Channel 
Marketing da Samsung (https://fia.com.br/palestras/aceleracao-de-
-mudancas-no-comportamento-do-consumidor-pos-covid-19/).

ricardosouza@netjen.com.br

Whatsapp Web com opção de 
videoconferência com até 50 participantes

O Whatsapp Web vai oferecer 
uma nova opção para usuários 
realizarem videoconferências 
com até 50 participantes. De 
acordo com o site especializado 
WABetaInfo, a plataforma deve 
integrar o serviço Messenger 
Rooms, anunciado no final de 
abril pelo Facebook. 

A iniciativa é uma proposta 
da empresa para competir com 
outros apps de videochamadas, 
como o Zoom e o Microsoft 
 Teams, que ganharam relevân-
cia diante da pandemia do novo 
coronavírus e a necessidade do 
distanciamento social.

“É uma tendência do mer-
cado global. Tudo indica que 
a quarentena vai se estender 
em alguns estados até agosto. 
Diante desse cenário, para 
empresas é mais oportunidade 
para tornar a comunicação 
mais eficaz. Empresas de gran-
de, médio e pequeno portes, 
por exemplo, podem se comu-
nicar com mais facilidade. Vejo 
como uma cartada de mestre 

do Whatsapp”, avalia Helton 
Magalhães da Cruz, professor 
de marketing digital, da Aca-
demia Digital. 

A ferramenta do Whatsapp 
Web funciona de forma similar 
às concorrentes: a pessoa faz 
a chamada cria uma sala e 
compartilha o link ou o códi-
go de acesso com os demais 
participantes para que eles 
possam entrar na sessão. O 
recurso permite a participação 
de usuários que não possuem 
contas criadas nas plataformas 
do Facebook. “Com o crescente 
aumento do serviço em home 
office e, estudos que mostram 
que no Brasil quem tem celu-
lar também tem o aplicativo 
instalado em seus aparelhos, 
será possível abranger todos 
os nichos de mercado”, ressalta 
Helton. 

Atualmente, usuários do 
Whatsapp podem realizar vi-
deochamadas em grupo com 
até oito participantes pelo 
aplicativo móvel para celular.
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D - Placas Fotovoltaicas
Fonte de energia limpa, sustentável e renovável, baixo custo de ma-
nutenção e economia de até 90% na conta de luz. Essas são algumas 
das vantagens da energia solar. A geração de energia elétrica acontece 
a partir da instalação de um sistema fotovoltaico, ou seja, placas solares, 
que coletam a luz do sol durante o dia e geram energia pelo efeito foto-
voltaico. O consórcio é considerado a forma mais segura e inteligente 
para quem deseja adquirir um bem ou serviço e não quer pagar juros. O 
Consórcio Nacional Bancorbrás oferece prazo para pagamento de até 48 
meses e cartas de créditos de 15 a 30 mil reais. Saiba mais em: (www.
bancorbras.com.br/consorcios). 

E -  Programa de Aceleração
Empresas de alto crescimento interessadas em participar do Sca-
le-Up Endeavor têm até o fim de junho para fazer a inscrição no 
programa. Realizado pela Endeavor, organização líder no apoio a 
empreendedores de alto impacto, o programa busca as chamadas 
“scale-ups” – com modelo de negócios escalável, empresas maduras 
que já superaram o momento de provar seus produtos ao mercado 
e, agora, escalam com velocidade. A iniciativa oferece aos empre-
endedores mentorias e conexões com os maiores nomes de dife-
rentes mercados e busca 60 empresas de todo o Brasil. Inscrições: 
(https://endeavor.org.br/scaleup <https://endeavor.org.br/scaleup/
alimentos-bebidas).

F - Vagas Diversas
A Marfrig, a maior produtora global de hambúrgueres, anuncia 600 
vagas de emprego para atuação na unidade de Várzea Grande/MT. As 
vagas são para: magarefe, técnico de enfermagem, operador de máqui-
nas, analista de faturamento, operador de empilhadeira, balanceiro, 
analista de transportes, faqueiro, operador de Estação de Tratamento 
de Afluentes e  Efluentes, serrador, eviscerador, atordoador, líder ope-
racional, estoquista, assistente de controle de qualidade, lombador, 
refilador, líder de manutenção, técnico de manutenção e operador de 
sala de máquinas. Cadastro no site (www.marfrig.com.br), ou por meio 
do WhatsApp: 61 99860-9635. 

A - Ginástica Cerebral 
A Franquia Supera, pioneira em cursos de ginástica para o cérebro, 
adaptou suas aulas ao ambiente virtual para o período de quarentena. 
Com isso, alunos de todas as idades podem se beneficiar da prática 
em casa. Especialmente os idosos, considerados como público de 
alto risco, que representam hoje 50% dos alunos da rede de fran-
quias. Os roteiros de aulas trazem temas adaptados ao momento em 
que estamos vivenciando, como por exemplo, flexibilidade mental, 
habilidade imprescindível para a vida diária, uma vez que os acon-
tecimentos se modificam a todo instante. Os educadores ajudam 
os alunos, ensinando o passo a passo de como acessar e utilizar as 
ferramentas da plataforma digital de aulas. Para saber mais, acesse 
(www.franquiaeducacional.com).

B - Álcool em Gel
Para atender a demanda emergencial do mercado e auxiliar nas 
ações de combate ao Coronavírus, a Nazca Cosméticos passou a 
produzir álcool em gel 70%. Além de ser antisséptico, o produto 
da linha Origem oferece secagem rápida, tem leve fragrância de 
erva-doce e conta com glicerina em sua formulação para hidratar 
e proporcionar sensação de conforto e toque aveludado às mãos. A 
decisão de produzir álcool em gel visa abastecer o mercado, facilitar 
o acesso ao item que se tornou essencial e auxiliar no combate à 
Covid-19 com a doação de parte da produção. Saiba mais em: (www.
nazca.com.br).

C - Leite em Tanques
Chega ao mercado no segundo semestre deste ano o Volutech, equipa-
mento que utiliza sensores para medir com precisão o volume de leite 
armazenado nos tanques de resfriamento. Desenvolvida pela startup 
mineira de mesmo nome, situada em Viçosa, a inovação surgiu do De-
safio de Startups promovido pela Embrapa Gado de Leite (MG) para 
incrementar o chamado ‘Leite 4.0’. A tecnologia substitui as réguas de 
medição, instáveis na apuração do volume real do produto, e é capaz 
de impactar em ganhos econômicos para produtores e laticínios. Mais 
informações: (www.volutech.com.br).

G - Serviços Digitais
O Original, primeiro banco no Brasil a proporcionar abertura de conta 
corrente 100% digital, acaba de atingir a marca de 3,5 milhões de clientes. 
O resultado faz parte de um crescimento acelerado da base de clientes, 
que teve um salto de 382% nos últimos 12 meses. Para 2022, o objetivo 
é chegar a 10 milhões de correntistas. A expansão é em decorrência de 
uma forte procura que já vinha acontecendo nos últimos anos, mas que foi 
acentuada durante a pandemia: a de os consumidores buscarem cada vez 
mais serviços digitais. Somado a isso, a aceleração no número de clientes 
deve-se também a uma série de benefícios anunciados recentemente pelo 
Original e que favorecem pessoas físicas, microempreendedores e empresas. 

H - Analistas e Gerentes
A Vivo continua atuando para garantir o funcionamento remoto do país. 
Como parte importante das atividades consideradas essenciais durante 
a pandemia, segue tanto atendendo a demanda de seus clientes, como 
também com os seus processos seletivos. Só nos meses de abril e maio, 
a empresa contratou remotamente mais de 400 novos colaboradores 
de diversos setores, incluindo as áreas administrativas. No momento, 
está em busca de analistas, consultores, especialistas e gerentes para 
preencher mais de 130 vagas abertas. A maior parte das oportunidades 
está concentrada nas áreas das Tecnologia, Cyber Security e Comercial 
B2B para atuação em São Paulo e Curitiba. Interessados podem acessar 
o (vivo.gupy.io) e fazer o cadastro. 

I - Gestão e Produção 
O período de quarentena pode ser uma excelente oportunidade para estimu-
lar novos aprendizados e até uma guinada na carreira. Por esse motivo, o 
Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) oferece uma programação de excelência 
de cursos de Educação Continuada on-line, com início a partir de junho. Os 
cursos são da área de Gestão e Produção e têm como objetivo transmitir 
e familiarizar os profissionais no uso das ferramentas básicas da estatísti-
ca, otimização e simulação, aplicadas à confiabilidade de equipamentos 
industriais, comerciais e em serviços. Mais informações: (www.mauá.br)

J - Concurso Público 
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) lançou edital para 
concurso com 309 vagas de nível médio e superior, com salários de 
5.865,70 até R$ 6.023,23. Os candidatos serão lotados na Sede do DEPEN, 
em Brasília, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas 
nas cidades de Brasília, Porto Velho, Mossoró, Catanduvas e Campo 
Grande. As inscrições estão abertas e vão até o dia 5 de junho, no link 
(cebraspe.org.br/concursos/DEPEN_20). São vagas para Agente Federal 
de Execução Penal, que é para quem tem o nível médio, e vagas para 
Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, para candidatos 
com nível superior. 

Ao invés de sofrer com 
a crise, ouça o que seus 

clientes sentem

Hoje, a grande questão 
no mercado mundial 
é como podemos 
superar esse momento 
de pandemia do novo 
Coronavírus, já que 
a maneira de nos 
relacionarmos mudou? 

Por isso, muitas empresas 
tiveram que adequar o 
seu modelo de negócio 

e a maneira de se comunicar 
com clientes, parceiros e for-
necedores, com um processo 
de humanização da marca. A 
pandemia reverteu o conceito de 
negócios em todo o ecossistema 
comercial. Devido à situação de 
distanciamento, a necessidade 
de humanizar o contato, já uti-
lizada por grandes corporações, 
tornou-se uma atitude indispen-
sável para o relacionamento de 
qualquer empreendedor.

Sei o quanto é trabalhoso re-
estruturar o modelo de negócio 
nas empresas, especialmente 
quando a exigência surge de 
maneira emergencial. Porém, 
é importante mantermos na 
mente que a venda é o resul-
tado da boa experiência dos 
clientes. Experiência essa que 
denominamos no mercado 
como Customer Experience 
(CX), uma das pontas estrutu-
rais da sociedade 5.0, que foca 
o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para o bem-estar 
humano, qualidade de vida e a 
resolução de problemas sociais.

Estudo do Gartner aponta 
que as empresas que tiveram 
maior crescimento de suas re-
ceitas foram as que coletaram 
mais dados da experiência do 
cliente. A análise feita com 214 
organizações indica que cerca 
de 80% das que estavam em 
crescimento utilizaram pesqui-
sas com clientes para coletar 
dados do CX, por meio do uso de 
analytics e Inteligência Artificial 
(IA). Isso prova que a tecnologia 
é uma parceira importante para 
entender o cliente, por meio de 
pesquisas, testes de usabilidade, 
grupos focais e análises em 
tempo real.

Mas, será que as empresas 
sabem que hoje estão passando 
por uma transformação radical 
na maneira de comunicar? 
Sabem o nível das próprias 
“dores” que sentem nesse 
momento? Desvendaram seus 
reais problemas de comunica-
ção e relacionamento? Estão 
preparadas para ouvir os seus 
clientes? Infelizmente, ainda 
hoje, a transformação digital é 

uma realidade presente, mas 
muitas empresas ainda não 
sabem como lidar com ela.

Aliada ao uso das ferramentas 
tecnológicas, algumas medidas 
e conceitos também precisam 
fazer parte da transformação 
comportamental, para que as 
empresas garantam um relacio-
namento ainda mais duradouro 
e positivo. A empatia é um dos 
aspectos importantes de huma-
nização nesse momento, porque 
é preciso saber e entender o que 
cada cliente está passando, para 
assim oferecer uma opção de 
apoio que o conforte. Até mesmo 
um simples contato para mos-
trar preocupação é importante. 

A transparência nas atitudes 
também fortalece a aproxi-
mação das empresas com as 
pessoas, que conseguem en-
xergar e participar das atitudes 
corporativas diante de situações 
adversas. Com a pandemia, 
hoje não existe mais espaço 
para as empresas utilizarem 
campanhas bonitas, mas nada 
humanizadas. É preciso rever 
os conceitos sobre respeito, 
propondo a colaboração dos 
clientes no desenvolvimento 
dos projetos e garantindo mais 
empoderamento aos envolvidos. 

Tudo com o objetivo de mos-
trar que as pessoas são muito 
importantes em todo o ciclo de 
negociação, por meio da flexibi-
lidade e aberto a ouvir o que cada 
um tem para contribuir. Recur-
sos, conceitos e tecnologia estão 
disponíveis para ampliarmos a 
maneira de enxergar o ambiente 
que faz parte dos nossos negó-
cios e como podemos lidar com 
as pessoas. Precisamos quebrar 
o paradigma, como do filósofo 
inglês Thomas Hobbes, de que 
o “homem é essencialmente 
mau”, porque lidamos com vidas 
e sentimentos.

Como disse o governador de 
Nova Iorque, Andrew Cuomo, 
sabemos que haverá um “novo 
normal” com o fim da pandemia, 
influenciando na maneira como 
nos relacionaremos ou mesmo no 
ato de consumir. Estamos pas-
sando por uma transformação 
importante agora, que repercuti-
rá em um futuro muito próximo. 
Diante desse cenário, é preciso 
saber se você está aberto para 
essas mudanças e se pretende 
cuidar dos seus clientes como 
eles realmente esperam. 

Afinal, eles merecem sua aten-
ção e sua empatia! No entanto, a 
decisão é totalmente sua. 

(*) - Pofessora convidada da Digital 
House, Lemonade School e ESPM, 

é sócia-fundadora da Stratlab, 
especialista em CX (Customer 

Experience) e ‘customer centric’.

Fernanda Nascimento (*)

As exportações dos Cafés 
do Brasil, no primeiro qua-
drimestre de 2020, atingiram 
um volume físico equivalen-
te a 13,30 milhões de sacas 
de 60kg e receita cambial 
de US$ 1,80 bilhão, com o 
preço médio da saca de 60kg 
a US$ 134,82. Desse volume 
exportado, 10,96 milhões de 
sacas foram de café arábica, 
1,01 milhão de sacas de café 
robusta, 1,32 milhão de sacas 
de solúvel e apenas 7,08 mil 
sacas de 60kg de café torrado 
e moído. 

Com base nesta perfor-
mance, se for estabelecido 
um ranking dos dez países 
que mais importaram o 
produto brasileiro, verifica-
se que os Estados Unidos 
se destacam em primeiro 
lugar, com 2,7 milhões de 
sacas de 60kg adquiridas no 
período, cujo volume físico 
correspondeu a 20,2% do 
total. Na sequência vem a 
Alemanha, com 2,4 milhões 
de sacas, número que equi-

Estados Unidos se destacam em primeiro lugar, com 2,7 
milhões de sacas de 60kg adquiridas no período.
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Desde segunda-feira 
(18), lojas de roupas, 
calçados, materiais 

eletroeletrônicos, produtos 
de beleza, entre outras, bem 
como os shoppings, puderam 
reabrir seguindo protocolos 
específicos de segurança por 
conta da pandemia do novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2). 

Os serviços estavam pa-
ralisados desde o dia 10 de 
março. “Cerca de 90% dos 
negócios de roupas reabri-
ram em segurança: peças 
íntimas, camisas e sapatos 
estão entre os produtos 
mais pedidos”, informou a 
entidade. O índice de rea-
bertura foi um pouco menor, 
na casa dos 70%, no setor 

Lojas foram autorizadas a reabrir na segunda-feira (18).
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Queda na produção 
de lixo domiciliar

Balanço realizado pela Asso-
ciação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resídu-
os Especiais (Abrelpe) e pela 
Associação Internacional de 
Resíduos Sólidos no Brasil 
(ISWA) mostrou que a gera-
ção de resíduos domiciliares 
no país caiu 7,25%, em abril, 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
A pesquisa foi feita junto a 
empresas que representam 
60% do mercado privado de 
limpeza urbana e que atuam 
em todas as regiões do Brasil.

“Historicamente temos 
observado que a geração de 
resíduos guarda relação di-
reta com o poder aquisitivo e 
hábitos de consumo de cada 
sociedade. Nada influencia 
mais na decisão de compra do 
consumidor do que instabili-
dade e retração econômica. 
De acordo com o resultado 
da pesquisa, observamos 
uma tendência de redução 
na produção de resíduos, que 
deve permanecer até que a 
economia volte a dar sinais 
de retomada”, disse o diretor 
presidente da Abrelpe, Carlos 
Silva Filho (ABr).

O presidente do STF, Dias Toffoli, restabe-
leceu os efeitos da MP 932/2020, que reduziu 
pela metade as contribuições das empresas 
ao Sistema S por três meses, de abril a junho. 
O ministro atendeu a um pedido da União. 
A redução das contribuições fez parte do 
pacote de medidas anunciado pelo ministro 

da Economia, Paulo Guedes, para ajudar 
empresas afetadas pela crise provocada pela 
pandemia do novo Coronavírus (covid-19).

O corte de 50% havia sido suspenso pelo 
TRF1, a pedido do Sesc e do Senac, que 
tiveram a solicitação negada na primeira 
instância. As entidades do Sistema S alegam 

que a redução nas contribuições afeta de 
forma drástica o trabalho realizado por 
elas, que inclui formação de trabalhadores, 
a manutenção de escolas de nível básico e 
médio e a prestação de assistência social e 
atendimento de saúde, entre outras ativi-
dades (ABr).

Na Itália, 90% do comércio 
reabriu no 1º dia da retomada
O primeiro dia de autorização do governo para a reabertura do comércio não essencial teve adesão de cerca de 
90% das empresas do setor, informou ontem (19) a Confederação de Comerciantes da Itália (Confcommercio)

ram por reabrir de maneira 
reduzida.

Já os mercados em geral 
tiveram um índice de rea-
bertura variando entre 50% 
e 60% no país, sendo que em 
Roma houve uma retomada 
de 100%, o que não aconte-
ceu em outras regiões como 
Piemonte, Sicília e em parte 
da Lombardia - incluindo Mi-
lão. A retomada gradual dos 
serviços não essenciais está 
na segunda fase de combate 
à pandemia e será analisada 
tanto pelo governo nacional 
como pelos regionais, que 
poderão intervir e voltar a 
fechar parte do comércio 
caso a curva de contágios da 
doença volte a subir (ANSA).

de restaurantes e bares, que 
também puderam voltar a 
receber clientes em seu in-
terior. Porém, cerca de 40% 

dos funcionários do setor 
continuaram em casa - cerca 
de 400 mil pessoas - porque 
os estabelecimentos opta-

Exportação de café atinge 
US$ 1,80 bilhão no primeiro quadrimestre

vale a 18,1% das exportações 
brasileiras de café. Em ter-
ceiro lugar destaca-se a Itá-
lia, a qual importou do Brasil 
1,2 milhão de sacas de café 
de 60kg, que correspondem 
a 9,1% do volume total citado 
anteriormente. 

Na sequência, a Bélgica, 
na quarta posição, com 767 
mil sacas (5,8%); Japão, em 
quinto, com 632,4 mil sacas 
(4,8%); a Federação Russa, 
em sexto, com 426,2 mil 

sacas (3,2%); e, na sétima 
posição, a Turquia, com 
394,1 mil sacas (3%); oita-
vo, a Espanha, com 327,7 
mil sacas (2,5%); nona 
posição, o Canadá, com 
296,5 mil sacas (2,2%); e, 
por fim, a França, décima 
colocada, com 281,4 mil 
sacas importadas, volume 
que equivale a 2,1% das 
exportações dos Cafés do 
Brasil no período estudado 
(AI/Embrapa Café).

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

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

O pretendente: FERNANDO LIMA DOMINGOS, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Benedito Domingos e de Edileusa Francisca de Lima Domingos. 
A pretendente: CAROLINA ANGELO RIBEIRO, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Ribeiro dos Santos e de Aparecida Angelo Monteiro dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Quitéria Ferreira Lima. A pretendente: ELIANE 
JUSTINIANO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sivaldo Justiniano dos Santos e de Antonia da Silva Santos.

O pretendente: JIVENCHY DORCELY, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pintura, 
nascido em República do Haiti, no dia (14/02/1996), residente e domiciliado em Limeira, SP, 
filho de Bonest Dorcely e de Salina Avant Tout. A pretendente: LUCIANA FARIAS SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Silva e de Rita Farias Torres.

O pretendente: BRUNO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
t.i, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilmar Nascimento dos Santos e de Terezinha Alves Texeira dos 
Santos. A pretendente: DRYELY TAYANE GALINDO PRIMO, estado civil solteira, profissão 
cake designer, nascida em Arcoverde, PE, no dia (24/01/1991), residente e domiciliada em 
Guarulhos, São Paulo, SP, filha de José Nivaldo Primo e de Maria do Socorro Galindo Primo.

O pretendente: LEONARDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
boy, nascido em São Francisco, MG, no dia (05/07/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Hermínio Rodrigues da Silva e de Iredi Maria Ferreira 
da Silva. A pretendente: BRUNA PIVA DIAS FIDÊNCIO, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mário Fidêncio e de Rosimeire Piva Dias Fidêncio.

O pretendente: ADRIANO JESUS DE SOUZA VIANA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José de Sousa Viana e de Julia Jesus de Souza Viana. A 
pretendente: GRACIELE SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profissão operadora de 
loja, nascida em Suzano, SP, no dia (31/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio de Lima e de Sueli Belo da Silva Lima.

O pretendente: EVERSON DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (22/03/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Bernadino de Oliveira Lima e de Maria Claudinete 
dos Santos. A pretendente: THALITA DA SILVA QUEIROZ, estado civil solteira, profissão es-
tudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/2003), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Lucivaldo Frutuozo de Queiroz e de Maura Almeida da Silva Queiroz.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (23/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel de Souza e de Maria do Socorro Ferreira 
de Souza. A pretendente: TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (18/08/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedro dos Santos e de Maria Helena de Oliveira Santos.

O pretendente: ALAN COSTA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
cozinha, nascido em São Miguel do Tapuio, PI, no dia (01/09/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Lourenço de Araujo e de Alcineide Domingues 
da Costa. A pretendente: LAÍS PEREIRA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de cobrança, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (21/11/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eraldo da Silva Santos e 
de Durvalina Pereira de Souza Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DAS CHAGAS RUFO, estado civil solteiro, profissão técnico 
em farmácia, nascido em Jacarezinho, PR, no dia (13/06/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Edna de Jesus Rufo. A pretendente: MARIANA 
DE SOUZA SANTOS, estado civil divorciada, profissão cuidadora de idosos, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (25/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose de Souza Santos e de Gerusa Rosa da Conceição.

O pretendente: RAFAEL GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Leite dos Santos e de Sidnéia Gomes dos Santos. 
A pretendente: MILKA ALVES ARAUJO, estado civil divorciada, profissão operadora de 
loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1981), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Pedro Jose Araujo e de Tereza Alves do Nascimento Araujo.

O pretendente: ALAN SILVA DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão supervisor fi-
nanceiro, nascido em Rio Real, BA, no dia (04/12/1989), residente e domiciliado em Santo 
André, SP, filho de Adelson Cardoso de Campos e de Edivânia Santos Silva de Campos. A 
pretendente: CLAUDIANE DO NASCIMENTO ALMEIDA, estado civil solteira, profissão me-
rendeira, nascida em Rio Real, BA, no dia (16/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Nunes de Almeida e de Josefa do Nascimento Irmã Almeida.

O pretendente: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão sol-
dador, nascido em Limeira, SP, no dia (12/11/1992), residente e domiciliado em Limeira, 
SP, filho de Juarez Pereira dos Santos e de Lucia Pereira dos Santos. A pretendente: 
VANEZA OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciada, profissão montadora, nascida 
em Riachão do Dantas, SE, no dia (22/03/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Martins Bispo dos Santos e de Terezinha Silva Oliveira Santos.

O pretendente: CLAUDIONOR DE JESUS SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Santa Cruz Cabrália, BA, no dia (06/12/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Olegario José de Souza e de Anelita Maria de Jesus. 
A pretendente: CLOTILDE ELVIRA GOMES, estado civil solteira, profissão doméstica, 
nascida em Bom Jardim, PE, no dia (14/06/1962), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Emiliano Pedro Gomes e de Elvira Calorinda da Anunciação.

O pretendente: ULISSES AMARO SILVA, estado civil viúvo, profissão conferente, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cicero Amaro da Silva e de Angela de Oliveira da Silva. A pretendente: 
LILIANE BEZERRA DE MELO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivone de Almeida Melo e de Odizia Bezerra Melo.

O pretendente: SAMUEL FELIX SOARES, estado civil solteiro, profissão agente comercial, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joubert dos Santos Soares e de Elienai Gomes Felix Soares. A 
pretendente: KAREN CARMO ARAÚJO, estado civil solteira, profissão agente comercial, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anderson Santos de Araújo e de Roberta Ferreira do Carmo Araujo.

O pretendente: AGRIVINO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em Tremedal, BA, no dia (27/01/1958), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joaquim José dos Santos e de Dionizia Maria dos Santos. A preten-
dente: VALDETE PAIXÃO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Curaçá, BA, no dia (12/05/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elias Nunes da Silva e de Valdomira Paixão da Silva.

O pretendente: ABRAÃO SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão serra-
lheiro, nascido em Itabuna, BA, no dia (08/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Eduardo Alves do Nascimento e de Maria Lúcia Santos. A 
pretendente: LUANA SOLEDADE BISPO, estado civil divorciada, profissão balconista, 
nascida em Ilhéus, BA, no dia (14/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio José Bispo e de Efigênia Santos Soledade.

O pretendente: RENATO ANTONIO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/05/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Araujo e de Mirian Araujo do Nascimento 
Carvalho. A pretendente: DEISIELLY OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Praia Grande, SP, no dia (24/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Florisvaldo de Oliveira e de Lenivalda Francisca de Jesus.

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

O pretendente: JEFERSON TEIXEIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Claudio Alves Vieira e de Vanilda Teixeira Vieira. A pretendente: ANDRÉIA 
FERREIRA CATUREBA, estado civil solteira, profissão técnica de segurança do trabalho, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Santana Catureba e de Maria Neuza Ferreira Catureba.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ARAUJO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
coordenador de inventário, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1982), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto de Souza e de Vera 
Lucia Araujo de Souza. A pretendente: CLÁUDIA MACEDO LEAL, estado civil divorciada, 
profissão assistente de recusos humanos, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Baptista Leal e de 
Maria Madalena Macedo Leal.

O pretendente: CLEBSON SEVERINO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão relojo-
eiro, nascido em Timbauba, PE, no dia (29/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Joaquim de Araújo e de Maria de Fátima Batista de Araújo. 
A pretendente: ALICE ANSELMO DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão jornalista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Francisco de Andrade e de Eunice Anselmo da Silva Andrade.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

GUSTAVO ENRIQUE MACHADO MENDES, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/284.FLS.145-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e sete (24/07/1997), residente e 
domiciliado Rua Miranorte, 181, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Carlos Alberto Mendes e de Miriam Regina Machado. DANYELE CRISTINE BARRETO 
DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/243.FLS.108V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis (21/02/1996), residente e domiciliada Rua São João 
do Cariri, 618, casa 43, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Guilherme 
Barreto da Costa Junior e de Cláudia Cristina Assis da Costa.

DOUGLAS FIGUEIREDO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e 
setenta e sete (05/04/1977), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1650, casa 01, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pe-
reira Filho e de Maria Luiza de Figueiredo. KÁTIA SIQUEIRA MARTINS, estado civil sol-
teira, profissão estudante, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/070.
FLS.090-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia primeiro de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (01/01/1987), residente e domiciliada Rua 
Jardim Tamoio, 1650, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Lindolfo Martins dos Santos e de Dilene Siqueira Martins.

GABRIEL JULIO DE MORAES, estado civil solteiro, profissão auxiliar fiscal, nascido em 
Mogi Mirim, neste Estado (CN:LV.A/052.FLS.322-MOGI MIRIM/SP), Mogi Mirim, SP no dia 
vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (26/09/1996), residente e domi-
ciliado Rua José Álvares Maciel, 181, bloco 1, apartamento 11, Jardim Adhemar de Barros, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Dorival Monteiro de Moraes e de Sueli Sebastiana 
Julio de Moraes. NATALY CRISTINA FRANÇA DA SILVA, estado civil solteira, profissão as-
sistente administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/279.FLS.023-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e sete (11/05/1997), residente 
e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 01, apartamento 504, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Robson Nilton da Silva e de Viviane Cipriano de França.

ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido 
no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.025-BRÁS/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e setenta e três (28/12/1973), residente 
e domiciliado Rua Duarte Lobo, 45, apartamento 43-A, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio dos Santos de Oliveira e de Sonia 
Maria de Oliveira. KATIA ELAINE DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
diarista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro 
de mil novecentos e setenta e nove (24/01/1979), residente e domiciliada Rua Duarte 
Lobo, 45, apartamento 43-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Enedino Mateus dos Santos e de Adeilda Maria da Silva.

JOÃO MARCOS DANTAS DE ANDRADE, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil no-
vecentos e setenta e oito (23/08/1978), residente e domiciliado Rua Verbos do Amor, 96, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Dantas 
de Andrade e de Maria Eutemia Dantas de Andrade. MÁRCIA LEMOS DE MENDONÇA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia sete 
de junho de mil novecentos e oitenta e dois (07/06/1982), residente e domiciliada Rua 
Verbos do Amor, 96, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Lemos de Mendonça e de Elza Aparecida de Oliveira de Mendonça.

VICTOR HUGO SCHUMACHER MARTINS, estado civil solteiro, profissão administra-
tiva, nascido neste Distrito (CN:LV.A/279.FLS.002V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e sete (26/05/1997), residente e 
domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, apartamento 64-E, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Hugo Martins e de Scheila Schumacher. VICTÓRIA PINTO 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão secretária, nascida no Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital (CN:LV.A/280.FLS.291-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de março de dois mil (30/03/2000), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, 
apartamento 64-E, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ananias Soa-
res de Lima Filho e de Meire Sueli Gargioni Pinto de Lima.

AILTON DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpeza, nas-
cido em Xique - Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.062-ITAGUAÇU-XIQUE-XI-
QUE/BA), Xique - Xique, BA no dia quatro de abril de dois mil (04/04/2000), residente 
e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 2275, A, casa 03, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Muniz de Oliveira e de Eva-
nilde Pedro da Silva. DENISE NUNES LEITE, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Xique - Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.273-XIQUE-XI-
QUE/BA), Xique - Xique, BA no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(10/10/1993), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 2275, A, casa 03, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edenias 
Rodrigues Nunes e de Ramilda Nunes Leite.

MARCEL TADEU CARMONA, estado civil solteiro, profissão instrutor de trânsito, nascido 
no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/146.FLS.258V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (07/10/1975), residente e do-
miciliado Rua Inácio Jacometti, 118, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Valentim Carmona e de Dalva Maria Carmona. DANIELA 
DA SILVA CARDOSO, estado civil solteira, profissão escriturária, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/440.FLS.044 1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guaru-
lhos, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (22/12/1988), 
residente e domiciliada Rua Marieta Baldez, 47, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Carlos Cardoso e de Djanira Maria da Silva Cardoso.

DANIEL OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/313.FLS.035V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
junho de mil novecentos e noventa e oito (07/06/1998), residente e domiciliado Rua 
Rio Imburana, 144, apartamento 43-C, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Candido 
Machado da Rocha Neto e de Salete Maria de Oliveira. BIANCA ALMEIDA BATISTA 
COSTA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/143.FLS.103-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezem-
bro de dois mil (15/12/2000), residente e domiciliada Travessa Doutor Jairo Franco, 04, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Henrique Faria 
Costa e de Sheila de Almeida Batista Costa.

FELIPE OTAVIO GENUINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascido neste Distrito (CN:LV.A/212.FLS.230V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (15/10/1994), residente 
e domiciliado Rua das Uajarás, 39, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Otavio Genuino da Silva Neto e de Ivaneide Maria dos Santos. LOURRAY-
NE DA SILVA KALBAITZ, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/237.FLS.159V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco (03/10/1995), residente e domiciliada Rua 
das Uajarás, 39, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Os-
waldo Kalbaitz Junior e de Maria Cristina Marques da Silva.

GUILHERME MATIAS MESSIAS, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/384.FLS.193V-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (16/08/1995), residente e domiciliado Rua Sho Yoshioka, Travessa da Glória, 13, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Filho e de 
Ieda de Sousa Matias Messias. QELLE TEIXEIRA XAVIER, estado civil solteira, profis-
são líder de recepção, nascida em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/035.
FLS.173-ARACATU/BA), Vitória da Conquista, BA no dia vinte e sete de julho de mil 
novecentos e noventa e sete (27/07/1997), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 
Travessa da Glória, 13, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan 
Teixeira Xavier e de Maria dos Santos Teixeira Xavier.

LUÍS EDUARDO MARIANO, estado civil divorciado, profissão policial militar, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (11/09/1969), residente e domiciliado Rua Padre Frei Jorge Walter Nu-
nes, 381, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Apa-
recido Mariano e de Maria Teresa Barreto Mariano. ROSYMAR DE ASSIS, estado civil 
solteira, profissão aposentada, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital 
(CN:LV.A/040.FLS.001 CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio 
de mil novecentos e sessenta e nove (05/05/1969), residente e domiciliada Rua Padre 
Frei Jorge Walter Nunes, 381, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Altevir de Assis e de Maria Aparecida Ricardo de Assis.

BRUNO DE PAULA MONPEAN, estado civil solteiro, profissão auxiliar mecânico, nas-
cido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/193.FLS.190V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (12/06/1988), 
residente e domiciliado Rua Canção Agalopada, 52, casa 02, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Monpean e de Geralda Apa-
recida de Paula. ROSANGELA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
analista de seguro auto, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/267.
FLS.021-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (26/12/1989), residente e domiciliada Rua Canção 
Agalopada, 52, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Ferreira dos Santos e de Maria Jose Silva dos Santos.

LEONARDO LUIS GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão agente escolar, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/279.FLS.066-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa (23/09/1990), residente e 
domiciliado Rua Virgínia de Miranda, 1096, apartamento 61-B, Jardim Norma, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonçalves e de Guiomar Aparecida Barbosa de Andrade 
Gonçalves. JÉSSICA MARTINEZ SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Salesópolis, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.315 SALESÓPOLIS/SP), Salesópolis, SP 
no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e um (23/09/1991), residente e 
domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 1096, apartamento 61-B, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Avanaldo Pessoa Santos e de Maria Aparecida Martinez Sanchez.

THALLES HENRIQUE ROSA ALVES LEITE, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/324.FLS.288V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(28/07/1998), residente e domiciliado Rua Flor da Esperança, 605, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Maria Alves Leite e de Neusa Gabriela da 
Rosa. SARA BEATRIZ DE MOURA CAMPOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/406.FLS.268V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de janeiro de dois mil e dois (14/01/2002), residente e domiciliada Rua Mon-
sueto Campos de Meneses, 26, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudinei De Campos e de Alexsandra Aparecida de Moura Campos.

GUSTAVO DE LIMA BOSCHI, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/279.fls.044V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e sete (23/05/1997), residente e 
domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 96, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Mauricio Boschi e de Claudia de Lima Boschi. KATHLEEN INDIANE SANTOS LIMA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/311.FLS.099V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa 
e oito (19/05/1998), residente e domiciliada Rua Doutor Miguel Guimarães, 26, casa 02, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Edinaldo Inácio de Lima e de 
Lucivalda de Jesus Santos.

ANTONIO ROSA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em 
Francisco Badaró, Estado de Minas Gerais, Francisco Badaró, MG no dia seis de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e oito (06/10/1958), residente e domiciliado Rua Agrimen-
sor Sugaya, 1203, bloco 03, apartamento 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Rosa dos Santos e de Elza Pedroso da Silva. ELENICE APARECIDA RODRI-
GUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Francisco 
Badaró, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/008.FLS.153-BRÁS/SP), Francisco Badaró, 
MG no dia seis de julho de mil novecentos e sessenta e sete (06/07/1967), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 03, apartamento 02, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Pereira Passos e de Maria Ribeiro dos Santos.

ESPEDITO OLIVEIRA DE SIQUEIRA, estado civil viúvo, profissão auxiliar de almoxarifa-
do, nascido em Tabira, Estado de Pernambuco, Tabira, PE no dia quinze de maio de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (15/05/1954), residente e domiciliado Rua Sho Yoshioka, 
33, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laurindo Aurelio de Siqueira 
e de Lidia Januaria de Oliveira. ELIETE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.040-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e sessenta e quatro (04/07/1964), re-
sidente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 33, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Jose da Silva e de Maria do Socorro da Silva.

DÊNIS JESUS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão expert em interação de 
suport host II, nascido neste Distrito (CN:LV.A/092.FLS.101V-ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (12/09/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Noventa e Nove, 940, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Airton de Almeida e de Neide Aparecida Jesus 
de Almeida. MAYARA DE SOUZA FIGUEREDO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritório, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.177-TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (23/06/1995), residente e domiciliada Rua Noventa e Nove, 940, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Edima Figueredo 
e de Almirides dos Santos Souza.

RAÍ SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão coletor, nascido em Es-
perantinópolis, Estado do Maranhão (CN:LV.A/051.FLS.133 2º OFÍCIO DE ESPERAN-
TINÓPOLIS/MA), Esperantinópolis, MA no dia trinta de janeiro de mil novecentos e no-
venta e três (30/01/1993), residente e domiciliado Rua Morro do Clemente, 80, bloco 02, 
apartamento 24, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Correia 
do Nascimento e de Neuma Silva do Nascimento. IZOETE DA COSTA OLIVEIRA, esta-
do civil divorciada, profissão do lar, nascida em Esperantinópolis, Estado do Maranhão, 
Esperantinópolis, MA no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/01/1984), residente e domiciliada Rua Morro do Clemente, 80, bloco 02, apartamen-
to 24, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isonete da Costa Oliveira.

GUSTAVO MIKAEL PEREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/377.FLS.115V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de junho de dois mil (15/06/2000), residente e domiciliado Rua 
Goivinho da Praia, 63, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Helio Marques Santos e de Flavia Pereira de Santana. ANA BEATRIZ DO NASCIMEN-
TO COUTINHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/560.FLS.153-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de julho de dois mil (15/07/2000), residente e domiciliada Rua das Naiades, 
51, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Pereira Cou-
tinho e de Claudia Jaco do Nascimento.

RODOLFO ANTERO VIEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de saúde bucal, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/120.FLS.274-PAULISTA/PE), Re-
cife, PE no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e seis (31/05/1986), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 207, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antero Vieira e de Maria Dionisia Vieira. FLAVIO-
GENES ANDERSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/038.FLS.052-SANTO ANTÔNIO/RECIFE/PE), 
Recife, PE no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (01/12/1982), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 207, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Flávio Pereira da Silva e de Glaubene Rejane da Silva.

DANILLO FERREIRA GOMES CARNEIRO, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia trinta de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (30/11/1987), residente e domiciliado Rua Serra de 
São Domingos, 72, bloco 03, apartamento 32, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Benedito Gomes Carneiro e de Vera Lucia Ferreira Gomes. SUZI-
MARA MARTINS DE ALENCAR, estado civil solteira, profissão analista administrativo, 
nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.107-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (12/02/1986), 
residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 72, bloco 03, apartamento 32, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Francisco de Alencar e de 
Marlene Pereira Martins Alencar.

DIÓGINES SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em São 
João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/127.FLS.185-3º DISTRITO DE SÃO 
JOÃO DE MERITI/RJ), São João de Meriti, RJ no dia vinte e sete de maio de mil nove-
centos e oitenta e seis (27/05/1986), residente e domiciliado Rua Zituo Karasawa, 1210, 
bloco H, apartamento 41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Digerson Lino 
da Silva e de Gizelia Santos da Silva. KAREN SAYURI DUARTE EGUCHI, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/076.FLS.294-
SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(21/04/1987), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 1210, bloco H, apartamento 
41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Shiguetugu Eguchi e de Francisca 
Aparecida Duarte Eguchi.

WASHINGTON SILVA MOREIRA FREIRE, estado civil solteiro, profissão ajudante de elétri-
ca, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/232.FLS.226V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (13/08/1994), residente e 
domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 589, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Lo-
redo Moreira Freire e de Dalvani Ferreira Silva. MILENA CRISTINA DE FRANÇA PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/316.
FLS.137 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e oito (30/01/1998), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 287, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gastão Elias Pereira e de Renata França Alves da Silva.

ÉRIC PASSIMOSER DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido no 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.143 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/09/1988), residente e do-
miciliado Rua Cores Vivas, 15, casa 04, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivonilson Gama de Souza e de Claudivania da Con-
ceição Passimoser de Souza. VIVIANE SILVA DE LIRA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida neste Distrito (CN:LV.A/120.FLS.252V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa (09/01/1990), residente e domici-
liada Rua Cores Vivas, 15, casa 04, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Vanderlei de Lira e de Valquiria da Silva.

GERSON BARBOSA, estado civil solteiro, profissão ajudante de produção, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/202.FLS.219-10º BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta e seis (11/05/1966), residente e 
domiciliado Rua Goiatá, 767, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Barbosa Neto e de Maria Minervina Barbosa. JEANE MONTENEGRO 
DAMIÃO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.222V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de novembro de mil novecentos e setenta e sete (30/11/1977), residente e domiciliada 
Rua Goiatá, 767, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Apa-
recido Damião e de Maria da Penha.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: RODRIGO SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão es-
tudante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/08/1996), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Cicero dos Santos e de 
Valdira Rosa da Rocha. A pretendente: STÉFANE DE FÁTIMA GONÇALVES DOS REIS, 
de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em São Francisco - MG, no dia (09/02/1996), residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Josué Tiago dos Reis e de Maria Ilça Gonçalves dos Reis.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em Mairiporã - SP, no dia (14/04/1987), re-
sidente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto Gonçalves 
dos Santos e de Vanda Theodoro Serra dos Santos. A pretendente: JÉSSICA CRISTINE 
AGUIAR LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil 
solteira, nascida em Goioerê - PR, no dia (22/01/1991), residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adriano César Leite e de Izabel de Aguiar Leite.

O pretendente: BRUNO CATOZZO, de nacionalidade brasileira, profissão administra-
dor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/11/1990), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fabio Osvaldo Catozzo e de Maria 
Isabel Teixeira Catozzo. A pretendente: FLÁVIA CRISTINA PINGITURO, de nacionalidade 
brasileira, profissão administradora, estado civil divorciada, nascida em Taboão da Serra 
- SP, no dia (29/09/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Flávio Vicente Pingituro e de Lilian Cristina Chaves Pingituro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Os impactos da pan-
demia da Covid-19 
na economia fize-

ram que o Comitê Ges-
tor do Simples Nacional, 
aprovasse, no ultimo dia 
15/05, uma Resolução que 
amplia o prazo de Opção 
pelo Simples Nacional, em 
2020, para até 180 dias após 
a inscrição no CNPJ, bem 
como prorroga os prazos 
dos parcelamentos.

Dispõe a Resolução CGSN 
nº 155:

Art. 1º As datas de venci-
mento das parcelas mensais 
relativas aos parcelamentos 
administrados pela Secre-
taria Especial da Receita 
Federal do Brasil e pela 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional, dos tributos 
apurados no âmbito do Re-
gime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Simples 
Nacional) e do Sistema de 
Recolhimento em Valores 
Fixos Mensais dos Tributos 
abrangidos pelo Simples 
Nacional (Simei), ficam 
prorrogadas até o último 
dia útil do mês:

I - de agosto de 2020, para 
as parcelas com vencimento 
em maio de 2020;

II - de outubro de 2020, 
para as parcelas com venci-
mento em junho de 2020; e

III - de dezembro de 2020, 
para as parcelas com ven-
cimento em julho de 2020.

§ 1º O disposto no inciso I 
do caput abrange somente 
as parcelas vincendas a 

partir da publicação desta 
Resolução.

§ 2º A prorrogação dos 
prazos de vencimento de 
parcelas de que trata este 
artigo não implica direito à 
restituição ou compensação 
de quantias eventualmente 
já recolhidas.

§ 3º O disposto neste ar-
tigo não afasta a incidência 
de juros, na forma prevista 
na legislação de regência do 
parcelamento.

Art. 2º As microempresas e 
empresas de pequeno porte 
inscritas no CNPJ durante 
o ano de 2020 poderão for-
malizar a opção pelo Simples 
Nacional, na condição de em-
presas em início de atividade, 
no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contado do último defe-
rimento de inscrição, seja ela 
a municipal ou, caso exigível, 
a estadual, desde que não 
ultrapasse 180 (cento e oiten-
ta) dias da data de abertura 
constante do CNPJ.

Parágrafo único. O disposto 
neste artigo não afasta a ob-
servância dos demais requi-
sitos para opção pelo Simples 
Nacional, regulamentados 
pela Resolução CGSN nº 140, 
de 22 de maio de 2018.

Salienta-se que antes da 
edição da resolução esse 
prazo era de até 60 dias.

A Resolução CGSN nº 155, 
de 15 de maio de 2020, foi 
publicada no Diário Oficial 
da União na última segunda-
feira,18/05/2020.

Eduardo Moisés

Aprovada prorrogação de 
prazos de parcelamentos 
pelo Comitê Gestor do 

Simples Nacional

EISA - Empresa Interagrícola S.A.
CNPJ 62.356.878/0001-11

 Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de 2019 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Balanços patrimoniais

Demonstração dos resultados abrangentes

Demonstração das mutações
 do patrimônio líquido

As Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se na sede da Companhia.

 Antonio Vidal Esteve Jorge Esteve Jorge Carlos Alberto Fernandes Santana Junior Marco Antonio Aluisio Eudelio Nunes de Oliveira Laerte de Carvalho Junior
 Diretor-Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Gerente Diretor Gerente Diretor Administrativo-Financeiro Contador - CRC SP-269629/O-3

 Controladora Consolidado
Ativo/Circulante 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7) 3.294 1.135 21.075 9.810
Contas a receber de clientes (Nota 8) 42.266 24.608 68.801 57.253
Estoques (Nota 9) 891.515 808.086 1.129.262 995.773
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10) 94.511 74.711 101.031 81.392
Impostos a compensar (Nota 11)  32.636 37.761 36.056 37.088
Instrumentos financeiros (Nota 5) 378.854 258.234 520.303 324.345
Outras contas a receber (Nota 13) 21.487 9.072 22.049 30.878
 1.464.563 1.213.607 1.898.577 1.536.539
Não circulante
Depósitos judiciais (Nota 19) 420 493 531 604
Partes relacionadas (Nota 12) 49.982 49.649 48.624 49.649
Tributos Diferidos (Nota 14) 5.457 
Outras contas a receber (Nota 13) 6.621 6.622 14.041 10.957
 62.480 56.764 63.196 61.210
Investimentos (Nota 15) 91.981 80.090 24 299
Ativos direito de uso (Nota 16) 3.653 - 4.481 -
Imobilizado (Nota 17) 61.876 38.554 139.074 75.906
Intangível 1.235 937 4.013 3.640
 221.225 176.345 210.788 141.055
Total do ativo 1.685.788 1.389.952 2.109.365 1.677.594
 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido / Circulante 2019 2018 2019 2018
Fornecedores 19.810 8.735 32.917 16.126
Empréstimos e financiamentos (Nota 18) 701.660 325.733 918.763 491.117
Salários e encargos sociais 15.922 11.156 18.387 13.087
Tributos a pagar 14 .491 10.233 14.988 10.612
Instrumentos financeiros (Nota 5) 241.283 140.028 290.243 143.490
Partes relacionadas (Nota 12) 416.545 688.439 417.500 688.437
Outras contas a pagar 31.439 11.990 35.369 12.397
 1.441.150 1.196.314 1.728.167 1.375.266
Não circulante
Provisão para contingências (Nota 19) 9.378 8.814 9.378 8.814
Obrigações de benefícios pós-em prego (Nota 20) 10.689 5.151 10.689 5.151
Empréstimos e financiamentos (Nota 18) - - - 2
Passivo de arrendamento (Nota 16) 3.789 - 4.617 -
Outras contas a pagar 9.530 3.874 9.530 3.874
Tributos diferidos (Nota 14) - 7.343 28.011 26.675
 33.386 25.182 62.225 44.516
Total do passivo 1.474.536 1.221.496 1.790.392 1.419.782
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 22) 100.000 100.000 100.000 100.000
Reserva legal 20.472 20.472 20.472 20.472
Prejuízos acumulados -63.991 -103.182 -63.991 -103.182
Ajuste de avaliação patrimonial 154.771 151.166 154.771 151.166
 211.252 168.456 211.252 168.456
Participação dos não controladores - - 107.721 89.356
Total do patrimônio líquido 211.252 168.456 318.973 257.812
Total do passivo e patrimônio líquido 1.685.788 1.389.952 2.109.365 1.677.594

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 89.190 9.600 102.193 5.824
Outro componente do resultado abrangente
Ajustes de conversão de moeda 7.261 34.652 10.882 49.636
Remensuração de passivo atuarial -3.655 1.868 -3.655 1.868
Resultado abrangente do exercício 92.796 46.120 109.420 57.328

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa proveniente das operações 2019 2018 2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 125.566 28.809 157.866 37.240
Ajustes ao resultado gerados pelas atividades operacionais 23.456 106.935 19.989 146.923
Valor residual de bens baixados 165 321 - 337
Resultado da equivalência patrimonial -11.877 -12.499 276 353
Depreciação e amortização 1.224 1.311 3.286 2.669
Redução da provisão para créditos de liquidação duvidosa -1.128 41 -1.128 41
Provisão para contingências 862 1.090 862 795
Atualização de depósitos judiciais - - -289 -
Juros provisionados 32.012 19.656 42.062 23.858
Provisão para impairment sobre créditos tributários
  por utilização em compensações -20.297 18.022 -20.264 19.045
Provisões diversas 10.378 2.960 -7.723 2.189
Variações monetárias e cambiais 12.117 76.033 2.907 97.636
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes -144.847 -539.444 -160.838 -599.770
Contas a receber de clientes -16.259 -7.505 -10.742 -16.458
Estoques -83.429 -353.611 -133.494 -365.623
Adiantamentos a fornecedores -20.582 -16.445 -18.922 -24.299
Impostos a compensar -21.872 -28.558 -25.030 -30.812
Instrumentos financeiros -24.919 -111.986 -42.575 -116.175
Outras contas a receber -12.126 -1.262 5.945 -21.398
Depósitos judiciais -289 -150 - -
Partes relacionadas -333 - 1.025 -
Fornecedores 11.075 -2.731 16.791 -7.257
Salários e encargos sociais 179 6 323 -108
Tributos a pagar 4.258 -7.945 4.376 -8.042
Outras contas a pagar 19.450 -9.257 41.465 -9.598
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 4.175 -403.700 17.017 -415.607
Juros pagos -14.349 -19.641 -84.970 -29.102
Contingências pagas -183 -157 -183 -157
Imposto de renda e contribuição social pagos - - -6.130 -
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais -10.357 -423.498 -74.266 -444.866
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Juros/Dividendos recebidos - 6.382 - -
Vendas de bens do ativo Imobilizado - - 197 -
Aquisição de investimentos - -4.641 - -
Aquisição de bens do ativo imobilizado -24.112 -27.906 -66.038 -44.293
Aquisição de intangíveis -298 -257 -373 -296
Baixa de bens do ativo imobilizado - -160 - -
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento -24.410 -26.582 -66.214 -44.589
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos
De terceiros 1.211.380 916.601 1.572.621 1.229.145
De partes relacionadas 2.980.136 3.331.298 3.040.891 3.321.642
Amortização de empréstimos e financiamentos
De terceiros -830.795 -815.809 -1.091.241 -1.105.614
De partes relacionadas -3.273.795 -2.907.734 -3.322.267 -2.907.489
Aumento de capital em controlada - - - 25.360
Dividendos pagos -50.000 -75.000 -48.259 -79.543
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 36.926 449.356 151.745 483.501
Aumento (diminuição) líquida de caixa e equivalentes de caixa 2.159 -724 11.265 -5.954
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.135 1.859 9.810 15.764
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.294 1.135 21.075 9.810
Movimentação do caixa do exercício 2.159 -724 11.265 -5.954
Transações que não envolvem caixa
IR e contribuição social compensados com crédito tributário -47.294 -10.550 -42.032 -

    Atribuível aos acionistas da controladora
 Reserva de lucros Ajustes avaliação patrimonial
 Capital  Reserva Lucros Ajustes Acumulados Ganhos e  Participação dos  Total do 
 social Legal (Prejuízos) Acumulados de conversão perdas atuariais Total Não controladores Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2017 100.000 20.472 -37.782 119.913 -5.267 197.335 57.392 254.726
Lucro líquido do exercício - - 9.600 - - 9.600 -3.776 5.824
Ajustes conversão de moeda - - - 34.652 - 34.652 14.984 49.636
Remensuração de passivo atuarial - - - - 1.868 1.868 - 1.868
Total resultado abrangente - - 9.600 34.652 1.868 46.120 11.208 57.328
Distribuição de dividendos (Nota 22) - - -75.000 - - -75.000 -4.544 -79.544
Capitalização dos lucros / Aumento de Capital - - - - - - 25.300 25.300
Em 31 de dezembro de 2018 100.000 20.472 -103.182 154.565 -3.399 168.456 89.356 257.812
Lucro líquido do exercício - - 89.190 - - 89.190 13.003 102.193
Ajustes conversão de moeda - - - 7.261 - 7.261 3.621 10.882
Remensuração de passivo atuarial - - - - -3.655 -3.655 - -3.655
Total resultado abrangente - - 89.190 7.261 -3.655 92.796 16.624 109.420
Distribuição de dividendos (Nota 22 (a)) - - -50.000 - - -50.000 -8.019 -58.019
Capitalização dos lucros / Aumento de Capital - - - - - - 9.760 9.760
Em 31 de dezembro de 2019 100.000 20.472 -63.991 161.826 -7.055 211.252 107.721 318.973

Demonstração dos resultados 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

  Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 23) 1.897.031 1.605.980 2.194.298 1.955.297
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados (Nota 24) -1.677.975 -1.560.580 -1.888.316 -1.870.055
Resultado bruto antes dos instrumentos
  financeiros derivativos 219.056 45.400 305.982 85.242
Ganho com instrumentos financeiros derivativos, líquido (Nota 5) 42.033 149.644 48.495 185.384
Lucro bruto 261.089 195.044 354.477 270.626
Despesas operacionais
Com vendas (Nota 26) -73.560 -59.743 -80.962 -67.793
Gerais e administrativas (Nota 26) -47.939 -41.751 -62.879 -57.513
Outras receitas, líquidas (Nota 25) 6.119 7.567 6.705 8.806
Resultado operacional antes de participações 
 societárias e do resultado financeiro 145.709 101.117 217.341 154.126
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial (Nota 15) 20.475 12.500 -276 -353

Resultado financeiro
Despesas Financeiras (Nota 27) -38.158 -17.847 -47.541 -25.269
Receitas Financeiras (Nota 27) 9.657 9.072 5.972 6.375
Variações cambiais, líquidas (Nota 28) -12.117 -76.033 -17.630 -97.639
 -40.617 -84.808 -59.199 -116.533
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 125.566 28.809 157.866 37.240
Imposto de renda e contribuição social (Nota 29) - - - -
Corrente -47.293 -10.550 -52.454 -19.288
Diferido 10.917 -8.659 -3.219 -12.128
 -36.376 -19.209 -55.673 -31.416
Lucro líquido do exercício 89.190 9.600 102.193 5.824
Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores   89.190 9.600
Acionistas e quotistas não controladores   13.003 -3.776
Lucro líquido por ação do capital social
  durante o exercício - básico e diluído-R$ 0,07108 0,00765

Luciana Padovez Cualheta (*)

Empreender é desa-
fiador em qualquer 
circunstância. É cla-

ro que a crise impõe novos 
obstáculos, mas também 
esconde várias oportuni-
dades. Eu sei. Você deve 
achar esse discurso clichê. 
Por isso, reuni  evidências 
de que a recessão por ser 
um ótimo momento para 
começar seu negócio.

Toda crise gera proble-
mas que precisam ser so-
lucionados: negócios bem 
sucedidos são aqueles que 
resolvem problemas dos 
clientes e que facilitam a 
vida das pessoas. Conve-
nhamos: a pandemia da 
Covid-19 trouxe vários 
novos problemas que pre-
cisam de solução. Crianças 
sem assistir aulas, pessoas 
trabalhando em casa sem 
os recursos adequados, 
demissões em massa, de-
manda por novas soluções 
de higiene, necessidade de 
inovação na saúde. 

A lista é enorme. Ao in-
vés de pensar que alguém 
deveria resolver esses 
problemas, por que não 
pensar que você é alguém 
e pode fazer isso? A com-
petição está enfraquecida: 
as empresas consolidadas 
no mercado estão mais 

São necessários alguns cuidados para evitar o aumento das 
dívidas futuras.
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Com um cenário econômico repleto 
de incertezas, cresce a possibilidade do 
aumento de dívidas não pagas. Segundo 
dados da Boa Vista, a inadimplência do 
consumidor teve uma alta de 5,8% em 
abril. O momento é sensível e empresários 
e lojistas temem pelo seu fluxo de caixa. 
Nesse contexto, o processo de cobrança 
é algo necessário para a manutenção da 
receita da empresa.

“Sabemos da importância da cobrança 
na saúde financeira da empresa”, ressalta 
Alexandre Xavier, diretor de Produtos 
Clássicos da Boa Vista. Ele enfatiza a 
necessidade de uma régua de cobrança 
inteligente, com acionamentos múltiplos, 
que contemplem soluções de recuperação 
de crédito, válida para dívidas vencidas 
ou não. “Quem se antecipa e tem uma 
política de recuperação planejada, tem 
vantagens em relação a outros credores, 
recebe primeiro”. 

Importante lembrar que no momento de 
dificuldade atual as empresas precisam 
garantir que os pagamentos continuam 
acontecendo, mantendo seu fluxo de 
caixa e evitando ter de recorrer a bancos 
para obter capital de giro. Ter um pro-
cesso de cobrança estruturado e eficiente 
é fundamental. Xavier destaca ainda a 

importância de um processo digital, que 
é mais ágil e mais seguro, já que não há 
necessidade de manuseio de material e 
deslocamento. 

“Quem se comunica primeiro pode sair 
na frente, considerando que são muitos 
credores para cada consumidor, e se des-
taca quem usa os canais digitais para fazer 
esses acionamentos”. Não concorre com 
a interrupção de trabalho do correio. A 
cobrança digital também tem outra vanta-
gem. Com o isolamento social, muitos call 
centers precisaram reduzir suas equipes, 
o que pode comprometer um importante 
meio de recuperação de receita de seus 
clientes. 

“A Boa Vista, por meio de seus produtos 
como o SCPC Comunica, a Cobrança Di-
gital e o Negocie SCPC, é capaz de avaliar 
as réguas de cobrança de seus clientes, 
traçar estratégias eficientes de forma au-
tomatizada, avaliando os melhores canais 
e formas de cobrança. Podemos atender às 
demandas do mercado nesse momento tão 
desafiador”, ressalta o executivo. Outros 
meios eficientes para a recuperação de 
dívidas vencidas são o e-mail e SMS, os 
Avisos Eletrônicos de Débitos – AED, para 
comunicação com os clientes com contas 
em atraso. Fonte: boavistascpc.com.br).

Neste momento de dificuldade, as empresas precisam garantir 
que os pagamentos continuam acontecendo.

: boavistaservicos.com/reprodução

Processos de cobrança devem ser 
repensados em tempos de crise

Motivos que fazem a 
crise ser o momento para 

começar um negócio
Tudo indica que iremos enfrentar uma das piores recessões da história, e, para pessoas que sonhavam 
em abrir o seu negócio esse pode ser o motivo ideal para recuar. Mas será que essa é a decisão correta?

por capital. 
As pessoas estão muito 

envolvidas nos seus pro-
blemas para se importar 
com os seus erros: um dos 
maiores medos de quem vai 
começar um novo negócio 
é fracassar. 

A boa notícia é que nin-
guém vai reparar, pois 
elas estão muito ocupadas 
resolvendo seus próprios 
problemas. E, quanto mais 
as pessoas se ocupam 
fugindo do caos, maior a 
oportunidade de fazer algo 
diferente.  

Pessoas com mentali-
dade empreendedora são 
aquelas com capacidade de 
compreender, se organizar 
e agir rapidamente, diante 
de condições incertas. 

Não quer dizer que elas 
não sentem medo ou que 
tomam decisões inconse-
quentes, mas são pessoas 
que correm riscos calcu-
lados, gastando o mínimo 
para testar suas ideias e 
aprendendo em cada eta-
pa do processo. Esse é o 
momento de separar os 
empreendedores de verda-
de dos aventureiros que só 
queriam formas fáceis de 
enriquecer. Em qual grupo 
você se encaixa?

(*) - É doutora em administração com 
foco em empreendedorismo pela UNB, 

professora e consultora.

vulneráveis. Muitas estão 
tentando aprender como 
reduzir custos, como se 
adaptar para o mundo di-
gital, como atender melhor, 
como criar uma cultura ágil 
e inovadora. Enquanto elas 
fazem isso, sua empresa 
pode surgir e arrebatar os 
clientes insatisfeitos.

Profissionais qualificados 
estão procurando recolo-
cação: grandes empresas 
como Airbnb tiveram que 
demitir um quarto de sua 
força de trabalho, e, nas 
palavras do próprio CEO, 
outras empresas seriam 
sortudas por contratá-las. 
Dificilmente uma mão de 
obra tão qualificada estaria 
disponível em outros tem-

pos. Poder de barganha em 
negociações: com a queda 
nas vendas, várias empre-
sas estão oferecendo seus 
produtos e serviços a pre-
ços menores. Assim, você 
pode encontrar recursos a 
preços mais baixos e con-
seguir ótimas negociações.

Mais opções de crédito 
e investimento: quando a 
economia vai mal, o gover-
no tende a lançar opções 
de crédito melhores, para 
ajudar as empresas. Além 
disso, investidores inteli-
gentes estão em busca de 
ótimas oportunidades e não 
vão perder seu tempo com 
ideias ruins. Se a sua ideia 
for realmente boa, você 
estará à frente na busca 
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Matéria de capa
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Gabriel Lima (*)

O isolamento social imposto para controlar a disseminação do Co-
ronavírus impacta não só as áreas do conhecimento humano, mas 
também traz sérias consequências econômicas e políticas que levam 

a profundas mudanças socioculturais. Muitas destas consequências já nos 
fazem imaginar como será o mundo depois da Covid-19, pois ao avaliar 
as crises de saúde anteriores podemos ter uma ideia do que está por vir.

A Peste Bubônica ocorrida na metade do século XIV na Europa foi, 
segundo alguns historiadores, responsável pela aceleração do fim do 
feudalismo, pois com menos gente viva no campo para trabalhar, os 
senhores feudais passaram a valorizar mais as pessoas para manter 
sua posição. Já a Gripe Espanhola, que começou na Europa durante o 
final da Primeira Guerra Mundial e reverberou no Brasil, foi responsá-
vel pela aceleração do final da República Velha, em 1930, e o início da 
modernização do país. 

Mais recentemente, em 2003, a pandemia de SARS na China aconteceu 
no momento em que o país vivia uma fase de crescimento acelerado, e 
esperava-se que o varejo físico se disseminasse na mesma proporção de 
economias de países desenvolvidos da Europa, EUA e Japão. Porém o 
que se viu, com as medidas de distanciamento social, foi o crescimento 
significativo do e-commerce e o desenvolvimento de empresas como o 
Alibaba e, futuramente, da Tencent, pois ao final da crise os consumidores 
mantiveram os hábitos adquiridos durante o período de quarentena e 
passaram a realizar seus pedidos através dos canais online.

Devido às características únicas que estamos vivendo, nada do passado 
pode servir como base e alicerce para o futuro, mas ao avaliar estas crises 
de saúde já vivenciadas uma coisa é certa: mudanças acontecerão após 
a pandemia que estamos vivendo hoje. Do ponto de vista econômico, 
diversas iniciativas e comportamentos novos já estão em curso neste 
momento: o crescimento das transações através do comércio eletrônico, 
principalmente de categorias até então menos relevantes no segmento 
como farmácias e supermercados; o fechamento de escolas e univer-
sidades que está acelerando a adoção de ferramentas de e-learning e 
ensino a distância, até então não vistas com bons olhos como alternativas 
de educação.

Também, a mudança na dinâmica de trabalho para uma opção remota 
com grande aumento no uso de canais digitais para aproximar as equipes; 
dentre outras mudanças que já estamos começando a ver, como a dos 
comportamentos de higiene no ambiente de trabalho, a nacionalização 
de alguns setores industriais fundamentais para a sociedade durante 
momentos de crise e a aceleração do uso de energias renováveis, pos-
sivelmente por uma maior consciência do potencial aquecimento global 
e da crise ambiental como lição da crise epidemiológica. 

Do ponto de vista sociocultural, é possível observar uma valorização na 
compra de produtos locais e dos estabelecimentos do bairro, a redução 

não se adequarem, estão fadadas a não superar esta crise. Além disso, o 
e-commerce é um processo irreversível, muitas pessoas que ainda tinham 
algum tipo de receio nas compras online e que começaram a comprar 
por causa da crise, passarão a adotar a multicanalidade com mais força. 

Itens cuja fricção foi reduzida com as compras online devem estabele-
cer-se como preferenciais no novo normal, principalmente em categorias 
como supermercados e farmácias. Por outro lado, o efeito provável de 
recessão econômica generalizada, e o esforço coletivo na manutenção 
do emprego, deve gerar uma onda de valorização dos produtos e servi-
ços locais para ajudar na sustentação das micro e pequenas empresas. 

Também devemos observar uma descentralização da cadeia de 
suprimentos, facilitando a superação de crises futuras, favorecendo 
o comércio local e dando agilidade às entregas das vendas através do 
comércio eletrônico. Por último, devemos observar uma aceleração 
da indústria local através de impressoras 3D, que são mais eficientes 
e permitem, principalmente, que alguns setores chave da economia 
ganhem em agilidade e redução da dependência do mercado externo. 
Como consequência de todos estes fatores devemos ver uma redução 
das transações comerciais internacionais, reforçando alguns dos efeitos 
políticos de nacionalismo mencionados.

O novo normal no trabalho e gestão: 
transformação digital acelerada

Muitas empresas têm enfrentado o desafio do distanciamento social 
adotando práticas de trabalho remoto. Estas práticas, porém, não são 
novas, e com o advento das tecnologias de comunicação digital já eram 
comuns em muitas organizações. Todavia a crise deve acelerar a adoção 
destes procedimentos, assim como iniciar o processo de transforma-
ção digital dentro e entre organizações, além de impor aos líderes a 
necessidade de novas maneiras de liderança para atrair e engajar seus 
colaboradores. Por fim, esta situação também leva os colaboradores 
a prepararem suas casas para performar com a mesma excelência do 
ambiente corporativo, comprando equipamentos como mesas, cadeiras 
e fones de ouvido.

O novo normal na saúde e medicina: 
maior uso da tecnologia

Algumas práticas e mudanças comportamentais que estão sendo 
aplicadas em larga escala atualmente, para enfrentamento da dissemi-
nação da doença, devem continuar após a acomodação da crise. Dentre 
elas, podemos destacar: Tecnologia para testes de doenças em escala 
como medição de temperatura e testes rápidos realizados em estabe-
lecimentos comerciais como restaurantes, shoppings e lojas de ruas; 
monitoramento e acompanhamento de pessoas através de seus dados 
pessoais de celular compartilhado pelas redes de telefonia e centralizados 
pelos órgãos públicos responsáveis (este aspecto em particular leva ao 
potencial cerceamento do estado nas liberdades individuais de ir e vir); 
telemedicina e valorização dos profissionais da saúde.

O novo normal no ambiente urbano: 
mudança de comportamento

A quarentena e o tempo que as pessoas tem passado em casa estão 
levando a reflexões tanto sobre prioridades relacionadas a gastos com 
itens de baixa necessidade, como com o tempo despendido no desloca-
mento para a realização de atividades, e também levado muitas pessoas 
a pensarem de maneira mais pragmática sobre a possível nova onda 
crítica do aquecimento global, que em muitas maneiras pode trazer 
consequências ainda mais graves do que a atual. 

Neste sentido, a potencial redução no consumo de combustíveis fós-
seis atual pode ter um efeito mais permanente, levando ao menor uso 
de automóveis e a um consumo mais consciente. Outro possível efeito 
que tende a perdurar é a diminuição dos contatos em espaços públicos, 
como shoppings, restaurantes e locais de grande aglomeração. 

As pessoas devem passar a ficar mais tempo dentro de casa e serem 
mais criteriosas na escolha de suas opções ao saírem. Além disso, as 
casas tendem a ser maiores e melhor aproveitadas, pois como as pessoas 
ficarão mais tempo nelas, tanto por suas escolhas quanto pela prática 
de home office, as moradias devem ser valorizadas. 

Uma das consequências da disseminação do trabalho remoto é a 
diminuição dos escritórios. Com a rotatividade de funcionários nas 
empresas o espaço físico poderá ser menor para dar mais eficiência aos 
negócios. Por fim, todas essas medidas devem aliviar de alguma maneira 
o trânsito nos grandes centros. Somado a isso, também é provável que 
haja algum esforço na ampliação da distribuição dos horários de movi-
mento (distribuição do trânsito para além dos horários de pico atuais).

(*) - Mestre em administração de empresas pelo Insper, é autor dos livros Comér-
cio Eletrônico: Melhores Práticas do Mercado Brasileiro e Líderes Digitais. 

É CEO e fundador da Enext, consultoria especializada 
em comércio eletrônico do grupo WPP.

Crises como a que estamos vivendo atualmente nos obrigam a fazer uma pausa para pensar nas atitudes que devem ser mudadas desde já, 
mas também a construir um planejamento em um cenário cheio de incertezas. 
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do trânsito e a racionalização do ato de sair de casa, uma valorização 
dos médicos e cientistas, que, com o uso da ciência, estão na linha de 
frente para o combate ao vírus e ao cuidado das pessoas. Nesta mesma 
linha temos o crescimento (e regulamentação) da Telemedicina, a valo-
rização da família, uma maior ênfase na higiene pessoal necessária para 
se manter saudável e também uma possível aceitação da atualização 
de padrões de privacidade para acompanhamento do isolamento e do 
monitoramento do contágio.

Por estarmos no meio da fase aguda da crise, ainda é muito difícil 
apurar qual a probabilidade de cada uma das atuais mudanças de 
comportamento para estimar qual delas persistirá. Porém com base no 
panorama atual, em experiências anteriores, levando em consideração a 
perspectiva histórica e analisando quais dessas mudanças de costumes 
têm mais facilidade para serem adotadas para a fase do novo normal, já 
podemos ver mudanças pontuais em diversos setores:

O novo normal nos negócios: foco nas vendas online
O processo de transformação digital que em grande medida já tinha 

alcançado diversas organizações, mas ainda encontrava algumas barrei-
ras, ganhará um empurrão extra com a crise e deve tornar-se o grande 
centro das atenções empresariais daqui por diante. As pessoas estão 
passando boa parte do seu tempo de reclusão conectadas à internet, e 
os consumidores estão se relacionando com as empresas neste ambiente. 

As marcas com uma maior integração físico-digital, mais digitalizadas, 
estão se saindo melhor. Por outro lado, aquelas que não rejuvenescerem, 

PrePare-se Para O nOvO futurO

uMa análise dOs negóciOs 
e relações Pós cOvid-19
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio (“Socieda-
de”) está domiciliada no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1.343 
em São Paulo - SP e tem por atividade a fabricação de óxido de eteno e seus de-
rivados, produtos químicos, sulfatados e sulfonados e especialidades químicas, 
além da comercialização, exportação e distribuição de produtos petroquímicos e 
químicos em geral, diretamente ou através de suas controladas. A Sociedade e 
suas controladas possuem plantas nos Pólos Petroquímicos de Mauá - SP, Cama-
çari - BA e Triunfo - RS, nas cidades de Tremembé - SP e Suzano - SP, em Guada-
lajara, Coatzacoalcos e San Juan Del Rio no México, em Montevidéu no Uruguai e 
em Pasadena nos Estados Unidos da América.
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações fi-
nanceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais 
(“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas contábeis 
adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalhadas a se-
guir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresenta-
dos, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) O resultado 
é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são de-
monstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) 
Os investimentos em controladas e coligadas estão demonstrados pelo método 
de equivalência patrimonial e os demais ao custo de aquisição, deduzido de pro-
visão para perdas. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a 
pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos 
diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direi-
to de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. 
O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhe-
cidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do 
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço 
patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, 
o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. e) O imobilizado é 
registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros 
incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumu-
lada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperá-
vel. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em considera-
ção a vida útil dos bens e são revisados anualmente. f) Os demais ativos e 
passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, 
quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias incorri-
dos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada 
pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 29 de abril de 2020.
3 ADOÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC - As seguintes 
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janei-
ro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a 
adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes 
na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: 
reconhecimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a 
pagar no balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor presente dos 
pagamentos futuros dos arrendamentos; e reconhecimento de despesas de 
amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros no resultado finan-
ceiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. A 
Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva 
modificada, com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronuncia-
mento registrado como ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem 

a reapresentação de períodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os 
efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

01/01/2019
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 806
Total do ativo 806
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 27
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 779
Total do passivo 806
Para fins de mensuração a Sociedade e suas controladas utilizaram uma taxa 
de desconto nominal e estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de 
impostos. (ii) ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O 
ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 
quando há incertezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvi-
das sobre aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando 
os requisitos do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não fo-
ram identificados impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, 
uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento 
de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribu-
nais Administrativos e Judiciais.
4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, era representado por 35.102.127 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal. b. Instrumento patrimonial 
outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, que es-
tabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordinárias de 
emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Reserva de reava-
liação - A reserva de reavaliação reflete a reavaliação de ativos próprios e de 
controladas e é realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações dos 
respectivos bens reavaliados, considerando-se, ainda, os efeitos tributários cons-
tituídos. d. Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades 
por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para reserva legal, 
até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser usada para 
aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada 
para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de lucros - É destinada à 
aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente em 
expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos, em con-
formidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto a 
parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavaliação. 
e. Ajustes de avaliação patrimonial e ajustes acumulados de conversão de 
moeda estrangeira - Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas 
atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida 
por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajus-
tes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líqui-
do não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) Os ganhos 
e perdas com os instrumentos de proteção de taxa de câmbio referentes a com-
promissos firmes e transações futuras altamente prováveis designados como he-
dge de fluxo de caixa, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de 
avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são 
reclassificados como custo inicial do ativo não financeiro. (iii) As diferenças entre 
o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo através de ou-
tros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendimen-
tos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na 
conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patri-

mônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da 
aplicação financeira. (iv) A Sociedade também reconhece nesta rubrica o efeito 
das mudanças na participação de não controladores da Sociedade que não resul-
tam na perda de controle. Esse valor corresponde à diferença entre o montante 
pelo qual a participação dos não controladores tenha sido ajustada e o valor justo 
da contraprestação recebida ou paga e representa uma transação com acionistas. 
Ajustes acumulados de conversão de moeda estrangeira - A variação de taxas de 
câmbio sobre os ativos, passivos e resultados de controladas no exterior com 
moeda funcional diferente da moeda funcional da Sociedade e administração pró-
pria e a variação de taxas de câmbio sobre notas no mercado externo é reconhe-
cida diretamente no patrimônio líquido. Esse efeito acumulado é revertido para o 
resultado do exercício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou 
baixa do investimento. f. Dividendos e destinação do resultado do exercício - 
O Estatuto prevê a distribuição de dividendo mínimo anual obrigatório de 25% 
sobre o lucro líquido ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações. Os dividendos e juros sobre o capital próprio propostos acima da obriga-
ção estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em 
assembleia de acionistas. A proposta de dividendos e da destinação do resultado 
do exercício reconhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à 
aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2019
Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade 23.895
Reserva legal 1.195
Reserva de incentivos fiscais 3.308
Lucro líquido do exercício após destinações para reservas de 
  lucros 19.392
Distribuição de dividendos:
Dividendos pagos sobre resultado do exercício 19.392
Dividendos pagos sobre reserva de retenção de lucros 900.608
Total de dividendos pagos (R$ 26,209238 por ação ordinária) 920.000
Dividendos propostos a pagar sobre reserva de retenção de 
  lucros (R$ 2,489332 por ação) – Patrimônio líquido 86.954

A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 131.394
Provisões 1.011.490
Pagamentos (1.142.815)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 69

5 LUCRO POR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação. 
Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por ação nos exercícios apresen-
tados.
Lucro básico e diluído por ação 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido da Sociedade 23.895 553.236
Média ponderada das ações em circulação (em milhares) 35.102 35.102
Lucro básico e diluído por ação - R$ (ações ordinárias) 0,68 15,76

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Inde-
pendentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA
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BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - Em 31 de dezembro de 2019  
e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto os dividendos por ação)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 728.179 1.148.116
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 942.616 346.014
Contas a receber de clientes 420.560 212.319
Estoques 451.163 245.723
Tributos a recuperar 137.112 27.178
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 100.755 59.599
Dividendos a receber 1.201 53.981
Demais contas a receber 8.339 1.324
Despesas antecipadas 8.893 7.288
Total do ativo circulante 2.798.818 2.101.542

Não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 183.824 -
Contas a receber de clientes 221 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 184.113 113.647
Tributos a recuperar 385.966 316.511
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 62.053 54.805
Depósitos judiciais 114.773 3.852
Despesas antecipadas 13.111 1.996
Total do ativo realizável a longo prazo 944.061 490.811

Investimentos
Controladas 1.451.666 2.937.379
Coligadas 19.488 15.366
Outros 16.284 4.360

1.487.438 2.957.105
Ativos de direito de uso, líquido 4.521 -
Imobilizado, líquido 1.020.301 435.479
Intangível, líquido 225.384 237.858

Total do ativo não circulante 3.681.705 4.121.253
Total do ativo 6.480.523 6.222.795

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 86.934 70.718
Fornecedores 226.017 147.058
Fornecedores - convênio 31.528 -
Salários e encargos sociais 78.864 84.160
Obrigações tributárias 10.110 8.754
Dividendos a pagar 69 131.394
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1.977 3.641
Benefícios pós-emprego 6.328 7.455
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas        2.808 1.520
Arrendamento a pagar 1.527 -
Demais contas a pagar 10.188 44.871
Total do passivo circulante 456.350 499.571

Não circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 4.178.929 2.903.553
Sociedades relacionadas 2.875 -
Benefícios pós-emprego 8.751 7.778
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
  trabalhistas 13.370 3.908
Arrendamento a pagar 3.178 -
Demais contas a pagar 13.861 1.390
Total do passivo não circulante 4.220.964 2.916.629

Patrimônio líquido
Capital social 1.743.570 1.743.570
Instrumento patrimonial outorgado 969 282
Reserva de reavaliação 293 340
Reservas de lucros 165.120 1.148.385
Ajustes de avaliação patrimonial (296.184) (243.389)
Ajustes acumulados de conversão 102.487 65.917
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios 86.954 91.490
Patrimônio líquido atribuível a:
Acionistas da Sociedade 1.803.209 2.806.595
Acionistas não controladores de controladas - -

Total do patrimônio líquido 1.803.209 2.806.595
Total do passivo e do patrimônio líquido 6.480.523 6.222.795

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de vendas e serviços 1.514.022 1.382.970
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (1.300.039) (1.144.127)

Lucro bruto 213.983 238.843
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (93.716) (105.270)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa           332 344
Gerais e administrativas (157.524) (257.070)
Resultado na venda de bens (13.690) (9.237)
Outros resultados operacionais, líquidos 5.147 176.792

(Prejuízo) lucro operacional (45.468) 44.402
Equivalência patrimonial 32.295 352.151

(Prejuízo) lucro antes do resultado financeiro, 
  do  imposto de renda e da contribuição social (13.173) 396.553
Receitas financeiras 68.069 229.974
Despesas financeiras (72.108) 31.155
Resultado financeiro líquido (4.039) 261.129

(Prejuízo) lucro antes da contribuição social 
  e do imposto de renda (17.212) 657.682
Contribuição social e imposto de renda
Corrente 15.530 (35.732)
Diferido 25.577 (68.714)

41.107 (104.446)
Lucro líquido do exercício 23.895 553.236
Lucro líquido por ação do capital social
  (média ponderada anual) - R$ 0,68 15,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 23.895 553.236
Itens que serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 
  de controladas, líquido de imposto de renda 
    e contribuição social (51.779) (212.672)
Ajustes acumulados de conversão de controladas,
  líquidos dos efeitos do hedge de investimentos e 
    de imposto de renda e contribuição social                     36.570 13.136

Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego de 
  controladas, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social (1.016) (87)
Resultado abrangente do exercício 7.670 353.613

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 23.895 553.236
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial em sociedades 
  controladas e coligadas (32.295) (352.151)
Amortização de ativos de direito de uso 479 -
Depreciações e amortizações 80.298 61.187
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 3.278 2.944
Juros, variações monetárias e cambiais 300.669 168.615
Imposto de renda e contribuição social diferidos (25.577) 68.714
Resultado na venda de bens 13.690 9.237
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (332) (344)
Provisão para perda em estoques 5.370 (2.064)
Provisão para benefício pós-emprego (4.373) 1.471
Instrumento patrimonial outorgado 687 269
Demais provisões e ajustes (3.165) (218)

362.624 510.896
(Aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes 24.413 (37.052)
Estoques (6.007) (29.092)
Tributos a recuperar (28.092) (4.796)

Imposto de renda e contribuição social a recuperar (32.389) 10.024
Dividendos recebidos de sociedades controladas 
  e coligadas 272.634 119.364
Demais contas a receber 157.199 13.695
Despesas antecipadas (340) (1.838)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (53.665) 74.628

Fornecedores convênio 31.528 -
Salários e encargos sociais (23.071) 35.523
Obrigações tributárias (1.304) 4.921
Imposto de renda e contribuição social (1.623) 14.660
Benefícios pós-emprego (1.349) 4.614
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (3.482) 939
Demais contas a pagar (75.981) (6.361)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 89 -
Tributos a recuperar 15.871 (313.452)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar (7.248) (30.149)
Depósitos judiciais (572) (78)
Despesas antecipadas (3.532) 3.596

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego 3.261 (4.475)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 3.149 2.113
Demais contas a pagar 4.800 19

Imposto de renda e contribuição social pagos (2.602) (11.019)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas 
  atividades operacionais 634.311 356.680
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (779.832) (204.592)
Caixa e equivalentes gerado pela incorporação da 
  Oxiteno Nordeste 35.794 -
Aporte de capital em controladas (217.058) (163.912)
Redução de capital de controladas 216.332 -
Reembolso de ações preferenciais B da Oxiteno 
  Nordeste 29.416 -
Aquisição de imobilizado (78.220) (49.738)
Aquisição no intangível (6.121) (76.234)
Receita com a venda de bens 1.092 1.232

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades 
  de investimentos (798.597) (493.244)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Captação 1.126.007 166.263
Amortização (39.407) (193.406)
Juros pagos (204.544) (159.389)
Contraprestação de arrendamento (390) -
Dividendos pagos (1.142.815) (97.849)

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (261.149) (284.381)
Variação cambial de caixa e equivalentes de 
  caixa em moeda estrangeira 5.498 3.338
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (419.937) (417.607)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.148.116 1.565.723
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 728.179 1.148.116

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.743.570 13 380 85.509 - 732.484 (30.630) 52.781 - 97.849 2.681.956
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 553.236 - 553.236
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (212.672) - - - (212.672)
Perdas atuariais em benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (87) - - - (87)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 
  de controladas no exterior, líquido dos efeitos 
    de hedge de investimentos - - - - - - - 13.136 - - 13.136

Resultado abrangente do exercício - - - - - - (212.759) 13.136 553.236 - 353.613
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado - 269 - - - - - - - - 269
Realização da reserva de reavaliação de ativo 
  próprio e de controlada, líquido dos efeitos 
    tributários - - (40) - - - - - 40 - -
Transferência para reserva de lucros - - - - - 40 - - (40) - -
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendos adicionais - - - - - - - - - (97.849) (97.849)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 27.662 - - - - (27.662) - -
Dividendos propostos (R$ 6,3496 por ação
  ordinária) - - - - - - - - (222.884) 91.490 (131.394)
Retenção de lucros - - - - - 302.690 - - (302.690) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.743.570 282 340 113.171 - 1.035.214 (243.389) 65.917 - 91.490 2.806.595
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 23.895 - 23.895
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (51.779) - - - (51.779)
Perdas atuariais em benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (1.016) - - - (1.016)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 
  de controladas no exterior, líquido dos efeitos 
    de hedge de investimentos - - - - - - - 36.570 - - 36.570

Resultado abrangente do exercício - - - - - - (52.795) 36.570 23.895 - 7.670
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado - 687 - - - - - - - - 687
Ganho (Perda) no reembolso de ações 
  preferenciais B da Oxiteno Nordeste - - - - - - - - (253) - (253)
Realização da reserva de reavaliação de 
  ativo próprio e de controlada, líquido 
    dos efeitos tributários - - (47) - - - - - 47 - -
Transferência para reserva de lucros - - - - - (206) - - 206 - -
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendos adicionais - - - - - - - - - (91.490) (91.490)
Dividendos propostos sobre reserva 
  (R$ 2,489332 por ação ordinária) - - - - - (86.954) - - - 86.954 -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 1.195 - - - - (1.195) - -
Reserva de incentivos fiscais - - - - 50.754 (47.446) - - (3.308) - -
Dividendos pagos (R$ 26,209238 por ação 
  ordinária) - - - - - (900.608) - - (19.392) - (920.000)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.743.570 969 293 114.366 50.754 - (296.184) 102.487 - 86.954 1.803.209
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 % 31/12/2018 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, 
  exceto aluguéis e royalties 1.938.833 1.765.720
Abatimentos, descontos e devoluções (12.712) (17.717)
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa 332 344
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos (8.543) 167.555

1.917.910 1.915.902
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas (1.411.550) (1.288.425)
Materiais, energia, serviços de 
  terceiros e outros (93.139) (182.556)
Perda de valores de ativos (4.312) (3.677)

(1.509.001) (1.474.658)
Valor adicionado bruto 408.909 441.244

31/12/2019 % 31/12/2018 %
Retenções
Depreciações e amortizações (84.055) (64.131)

Valor adicionado líquido produzido 
  pela Sociedade 324.854 377.113
Valor adicionado recebido em transferência
Equivalência patrimonial 32.295 352.151
Aluguéis e royalties 4.638 3.389
Receitas financeiras 68.069 229.974

105.002 585.514
Valor adicionado total a distribuir 429.856 962.627
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 233.464 53 253.194 27
Impostos, taxas e contribuições 92.779 22 177.512 18
Despesas financeiras e aluguéis 79.718 19 (21.315) (2)
Dividendos distribuídos 19.392 5 302.690 31
Lucros retidos 4.503 1 250.546 26

Valor adicionado distribuído 429.856 100 962.627 100

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1054584-
40.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rafael Pilat Curado Portasio, CPF 
386.543.448-73, que o Joy Aparecida Luchini Neubern Fonseca lhe ajuizou 
uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança, objetivando 
sua procedência, devendo ser julgada totalmente procedente, decretando-
se o despejo do réu e a extinção do contrato de locação, condenando-os a 
pagar os alugueres vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, bem 
como o IPTU devido acrescido de juros moratórios, custas e despesas 
processuais devidamente corrigidas, além dos honorários advocatícios a 
serem arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Estando o réu em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir do prazo supra, querendo, conteste a ação, sob pena de 
revelia e de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na 
inicial.Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e local: 30 de abril de 2020, às 14 horas, na sede social da Companhia Ultragaz S.A. (“
Companhia” ou “Cia. Ultragaz”), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9° andar, Bela
Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Presença: Compareceram à Assembleia: (i)
acionistas titulares de mais de 3/4 (três quartos) das ações que compõem o capital social; (ii) os Direto-
res da Companhia; e (iii) Sr. Márcio Serpejante Peppe, inscrito no CRC sob o nº 1 SP233.011/O-8, re-
presentante da KPMG Auditores Independentes, Auditoria Independente da Companhia. Publicações:
Aviso aos Acionistas: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 28 de março
de 2020 e no jornal “Empresas e Negócios” no dia 28 de março de 2020. Edital de Convocação: Publica-
do no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 18, 23 e 24 de abril de 2020 e no jornal
“Empresas e Negócios” no dia 18, 21 e 23 de abril de 2020. Mesa: Tabajara Bertelli Costa - Presidente.
Ana Paula Santoro Coria - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autoriza-
da, pelo voto dos acionistas presentes, de forma unânime, a lavratura da presente Ata em forma de
sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1° da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção
dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou
ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras,
além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2019. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, cujo montante total foi de R$ 142.576.793,55 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e
setenta e seis mil, setecentos e noventa e três Reais e cinquenta e cinco centavos), nos seguintes ter-
mos: a. R$ 5.937.728,67 (cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e oito Reais e
sessenta e sete centavos) destinados a reserva legal; b. R$ 71.024.966,40 (setenta e um milhões, vinte
e quatro mil, novecentos e sessenta e seis Reais e quarenta centavos) destinados à conta de reserva
de lucros; c. R$ 23.822.220,24 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte Reais
e vinte e quatro centavos) destinados a conta de compensação de prejuízos acumulados; d. R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de Reais) destinados ao pagamento de dividendos intermediários; e.
R$ 1.791.878.24 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e oito Reais, vinte e
quatro centavos) foram destinados ao pagamento de dividendos propostos sobre o lucro do exercício,
devidamente pagos aos acionistas titulares de ações preferenciais o valor de R$ 0,038117 por ação,
sem atualização ou correção monetária, de acordo com a deliberação em reunião de Diretoria realizada
em 19 de fevereiro de 2020. 4. Eleger, para membros da Diretoria, as pessoas abaixo qualificadas, com
mandato de dois anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022 que examinar os docu-
mentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social 2021: Como
Presidente: • Tabajara Bertelli Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 17 .304.700-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 127.682.738-56. Como Diretores: • André
Luiz Pedro Bregion, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade RG
nº 16.869.827-SSP/ SP e inscrito no CPF sob o nº 091.696.928-23; • Aurélio Antonio Mendes
Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.243.387-4 e
inscrito no CPF sob o nº 074.620.588-04; • Ana Paula Santoro Coria, brasileira, casada, administra-
dora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.119.022-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº
130.325.788-25; • José Vianna Sampaio Neto, brasileiro. solteiro, engenheiro mecânico, portador da
Cédula de Identidade RG nº 0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 888.986.105-30; • Gui-
lherme Simão Darezzo Netto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Iden-
tidade nº 30.151.470-7 e inscrito no CPF sob o nº 278.422.258-69; e • Ricardo Colpo, brasileiro, di-
vorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 30.651.302-74 e inscrito no CPF sob
o nº 951.645.020-20; 4.1. Todos os Diretores possuem endereço profissional na Avenida Brigadeiro
Luís Antônio, nº 1.343, na Cidade e Estado de São Paulo. 5. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o
limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$ 16.200.000.00
(dezesseis milhões e duzentos mil Reais). Observações: O Presidente da Mesa informou que todas
as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. Nada mais ha-
vendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assina-
da pelos presentes, aa) Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Tabajara Ber-
telli Costa, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; e Ana Paula Santoro Coria, na qualida-
de de Secretária da Mesa; e Márcio Serpejante Peppe, inscrito no CRC sob o nº 1 SP233.011/O-8,
auditor da KPMG Auditores Independentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Ana Paula Santoro Coria - Secretária da Mesa.

Para Renata Motone, 
consultora de RH 
da Luandre Middle, 

o novo sistema apresenta 
vantagens e desvantagens, 
e como os demais, deve ser 
analisado com ponderação, 
uma vez que grande parte 
das companhias nunca o 
havia experimentado em 
grande escala.

“Algumas até praticavam 
o trabalho remoto, mas era 
feito de forma estruturada, 
em dias específicos e aten-
dia apenas alguns cargos, 
geralmente de liderança 

ou de profissionais como 
consultores, por exemplo” 
diz. A adesão em massa, 
sem precedentes, ao home 
office acabou o desmistifi-
cando para muitos. Uma 
pesquisa recente, que en-
trevistou duas mil pessoas 
de todas as idades e de 
todo o país verificou que 
73% desses profissionais 
preferem não trabalhar de 
casa em tempo integral, 
depois da pandemia.

Alguns dos motivos re-
latados são: a invasão de 
seu espaço pessoal, a falta 

Os profissionais começaram a ter ciência do que faz ou não 
sentido no trabalho remoto.

Os desafios das empresas no sistema home office
Com a extensão da quarentena, profissionais de diversas áreas continuam em sistema home office, sem saber ao certo quando a rotina empresarial voltará ao normal
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ãode convívio social e causas 
econômicas relacionadas 
a terem de arcar com 
despesas relacionadas à 
infraestrutura de traba-
lho, como internet, água, 
luz, telefone. A questão 
de invasão da vida pessoal 
pelo trabalho também é 
relatada em uma pesquisa 
realizada no Reino Unido, 
com 500 trabalhadores. A 
conclusão foi de que 50% 
estavam infelizes com o 
desequilíbrio entre home 
office e vida íntima, 33% 
se sentiam sozinhos, e 64% 

ainda relataram insônia.
Após mais de 50 dias 

de quarentena e um ce-
nário de crise ainda sem 
grandes perspectivas de 
melhora, a percepção 
de ansiedade do início, 
voltada para a adaptação 
do home office, pode ter 
diminuído. Contudo, não 
se pode afirmar que os 
desafios deixaram de exis-
tir, muito pelo contrário, 
com o passar dos dias, os 
profissionais começaram a 
ter ciência do que faz ou 
não sentido no trabalho 

remoto, e questões como: 
insatisfação, ansiedade 
e inteligência emocional 
começam a aparecer.

“Temos de considerar 
todo o desgaste emocional 
gerado por este momento 
de isolamento, que torna 
o processo do home office 
ainda mais complexo, já 
que não se trata apenas 
de trabalhar em casa, mas 
também de conviver com 
todo o entorno”, pontua 
Renata. Ainda completa, 
que se torna papel da 
empresa desenvolver pro-
gramas direcionados para 
cuidar da saúde mental 
dos colaboradores, dando 
suporte e estrutura a fim 
de proporcionar bem-estar 
para todos.

Mas nem tudo está per-
dido. É possível identificar 
pontos positivos dessa nova 
forma de trabalho, tanto 
pela empresa, quanto pelo 
colaborador. Para a empre-
sa, uma redução de custos 
com toda a infraestrutura 
física que um escritório 
exige. Já para o colabora-
dor, evitar o desgaste com 

o deslocamento, principal-
mente quando se tratam de 
grandes distâncias, traz um 
impacto positivo. “O tempo 
economizado de desloca-
mento pode ser benéfico, 
inclusive, para aumento 
de produtividade e motiva-
ção”, afirma Renata.

Muitos profissionais de 
RH acreditam que a forma 
como a gestão de pessoas 
é vista e conduzida mu-
dará para sempre com a 
pandemia.

Renata acredita na mu-
dança no sistema de traba-
lho, mas faz uma ressalva: 
“algumas empresas podem 
deixar de locar espaços 
para seus colaboradores, 
adotando integralmente 
o sistema home office, ou 
implementar um rodízio 
entre equipes, para tra-
balharem em casa e evitar 
aglomerações. Porém, tudo 
isso dependerá do quanto 
estas mudanças afetam a 
produtividade e, principal-
mente, a qualidade de vida 
dos profissionais”. Fonte e 
mais informações: (https://
luandre.com.br/).
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Coronavírus: não é 
o momento de 

aumentar a tributação

O Brasil tem uma 
das maiores cargas 
tributárias mundiais, 
visto que ela atinge 
35,07% de seu PIB

Basicamente, é similar 
a de países de pri-
meiro mundo, como 

Alemanha (36,7%) e Islândia 
(35,5%). Esse patamar não 
lhe condiz, pois supera países 
em situação similar, como 
Índia (17,7%), Colômbia 
(23,0%), Paraguai (12%) 
e Chile (18,6%), e outras 
potências, como Estados Uni-
dos (26,7%), Japão (28,3%), 
Coreia do Sul (26,8%) e China 
(17%).

Mesmo com uma carga 
tributária elevada, muitos 
têm entendido que, diante 
da crise econômica do Coro-
navírus, o rombo nos cofres 
públicos deve ser combatido 
com a instituição ou da ma-
joração de tributos. Veja-se:

(i)  Projeto do senador 
Plínio Valério (PSDB), que 
cria o IGF, que incidirá sobre 
patrimônios líquidos supe-
riores a R$ 22,8 milhões, com 
alíquotas que vão de 0,5% a 
1%; (ii)  Projeto do deputado 
Wellington Roberto (PL), 
que institui a cobrança de 
empréstimo compulsório 
para pessoas jurídicas com 
patrimônio líquido superior 
a R$ 1 bilhão e incidirá à 
alíquota de 10% sobre o 
lucro líquido apurado nos 
doze meses anteriores à 
publicação da lei.

Temos, também o (iii)  
Projeto do senador Randol-
fe Rodrigues (REDE), que 
disciplina que “fica autori-
zado o Poder Executivo a 
revogar, por ato, a isenção 
de distribuição de dividendos 
e lucros de pessoas jurídicas 
para pessoas físicas”; e o 
(iv) Projeto dos deputados 
estaduais Paulo Fiorilo e José 
Américo (PT), que aumenta 
as alíquotas do ITCMD de 4% 
a até 8%.

Além disso, os Auditores 
Fiscais pela Democracia, a 
ANFIP, e a Fenafisco lança-
ram o manifesto ‘Tributar 
os Ricos para Enfrentar a 
Crise’, que sugere (i) criação 
da Contribuição sobre Altas 
Rendas de Pessoas Físicas, 
com alíquotas de 20% sobre 
valores superiores a 

R$ 80 mil/mês; (ii) criação 
do adicional da CSLL das 
instituições financeiras; (iii) 

revogação da isenção de divi-
dendos; (iv) criação de novas 
faixas de IRPF, com alíquotas 
de 35%, 40% e 60%; (v)  
tributação da renda das em-
presas predominantemente 
exportadoras, ;(vi) elevação 
da alíquota do ITCMD para 
30%; e (vii) instituição do 
IGF para rendas superiores 
a R$ 20 milhões.

Ocorre que essas propostas 
são contrárias a preceitos 
econômicos, pois toda tribu-
tação incidente sobre pessoas 
jurídicas acaba sendo repas-
sada para pessoas físicas, 
de modo que o aumento na 
tributação aumentará preços, 
desincentivando o consumo. 
Com isso, o faturamento das 
pessoas jurídicas diminuirá, e 
elas terão de reduzir custos, 
o que recairá sobre empre-
gados (redução de jornada, 
suspensão do contrato de 
trabalho ou demissão), dimi-
nuindo a renda da população 
e a capacidade de consumo.

Ademais, o aumento da 
tributação elevará custos 
(que as empresas querem 
diminuir), o que fará com 
que diversos contribuintes 
não tenham condições de 
arcar com seus compromis-
sos financeiros, acarretando 
mais demissões e pedidos 
de recuperação judicial ou 
de falência. Por conta disso, 
o aumento da tributação 
diminuirá a arrecadação, o 
que comprovam os ensinos 
de Arthur Laffer (“A Curva 
de Laffer”), pois o aumento 
da tributação faz com que 
diminua a capacidade do 
contribuinte em cumprir com 
suas obrigações, reduzindo a 
arrecadação.

Verifica-se que os remédios 
tributários não vão curar 
“rombo”, vão matar o Gover-
no, pois asfixiarão a economia 
e, como dizia Francis Bacon, 
“a cura não pode ser pior que 
a enfermidade”. Diante disso, 
seria preferível que o Gover-
no aliviasse a carga tributária, 
permitindo a postergação 
do pagamento de tributos 
e perdoando juros e multas 
relativos a atrasos, conce-
dendo isenções, permitindo a 
troca de garantias oferecidas, 
entre outras medidas que 
salvaguardariam a economia 
(pois será ela a responsável 
por salvar o Erário).

(*) - Especialista em Direito Tributário 
pelo IBDT, graduado em Direito pelo 

Mackenzie, é sócio tributário 
do BCOR Advogados 

(bromano@bcor.adv.br).

Bruno Romano (*)

A crise expõe um dos 
principais problemas 
das pequenas em-

presas brasileiras: elas não 
conseguem manter um 
fluxo de caixa saudável 
para imprevistos, alerta 
Reginaldo Stocco, CEO da 
startup vhsys, que desenvol-
ve sistema online de gestão 
empresarial. 

“É claro que essa crise foi 
a mais imprevisível de todas, 
mas ela também serve para 
mostrar que a gestão de 
inúmeros negócios ainda é 
feita no dia a dia, sem uma 
previsão ou um planejamen-
to a longo prazo. Se podemos 
tirar algo de positivo em 
toda essa situação é que o 
momento é propício para 
reflexão e reorganização dos 
negócios”, diz.

Os dados corroboram a 
análise de Stocco. De acordo 
com levantamento da Intuit 
Quickbooks, mais de 70% 
das PMEs não têm planeja-
mento financeiro previsto 
para períodos de crise.

Maioria das PMEs não têm planejamento financeiro 
previsto para períodos de crise.
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Em tempos do novo Coronavírus, que gerou uma 
séria crise em milhares de empresas pelo país, muitos 
empreendedores estão buscando socorro nas institui-
ções financeiras e cooperativas para evitar a falência. 
Entretanto, antes de buscar um empréstimo, são ne-
cessários alguns cuidados para evitar a inadimplência 
ou o aumento das dívidas futuras. Para lidar com os 
credores, uma das medidas mais importantes é fazer 
um plano de pagamento. 

O Sebrae preparou algumas dicas para que o em-
presário tenha sucesso na obtenção de crédito sem 
se complicar. Um primeiro passo para a obtenção de 
empréstimos é fazer um plano de fluxo de caixa, o que 
obriga o empreendedor a colocar no papel todos os 
gastos com a devida justificativa. Depois, o empresário 
deve verificar se há outros recursos que podem ajudar 
no pagamento das dívidas. 

Para quitar seus débitos ele pode vender veículos, 
queimar estoques ou se desfazer de maquinários. Co-
nheça as principais dicas para evitar dor de cabeça ao 
adquirir um empréstimo:
	 •	Recalcule	 as	 parcelas	 da	 dívida,	 alterando	 datas	

e valores de multas para que tudo possa caber no 
orçamento.

	 •	Se	o	empreendedor	 tiver	mais	de	uma	dívida	ele	
deve organizá-las por ordem de prioridades, tendo 
como base a situação geral da empresa.

	 •	Na	hora	de	negociar	não	trate	quem	está	do	outro	
lado como adversário já que, assim como você, o 
credor está em busca de solução.

	 •	Seja	verdadeiro	e	não	leve	a	discussão	para	o	lado	
pessoal, pois isso pode fazer a diferença.

	 •	Ao	fazer	o	empréstimo	tenha	em	mente	duas	per-
guntas: o valor total das parcelas vai ser menor que 

Algumas dicas para que o empresário tenha sucesso na 
obtenção de crédito sem se complicar.
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Crise ensina pequenas empresas 
a importância do fluxo de caixa

No Brasil, pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas já fecharam as portas e 9 milhões de funcionários 
foram demitidos em razão dos efeitos econômicos , de acordo com o Sebrae

especialista é separar as 
despesas fixas das variáveis. 
“Gastos variáveis, como in-
sumos, podem diminuir, pois 
vão variar de acordo com as 
vendas. Isso dá uma noção do 
que pode ser cortado neste 
momento. Já os gastos fixos, 
como aluguel, devem ser 
revistos para pensar em al-
ternativas, como prazo maior 
para pagamento ou até sus-
pensão de algum produto ou 
serviço dispensável”. Outro 
conselho é utilizar softwares 
de gestão gratuitos. 

A vhsys, por exemplo, 
liberou gratuitamente sua 
plataforma de gestão, que 
permite realizar tarefas 
como a emissão de nota 
fiscal, controle do fluxo de 
caixa e gestão de clientes. 
Também é possível vender 
produtos usando uma loja 
virtual ou se conectar com 
marketplaces. O sistema 
ficará liberado por 90 dias 
e pode ser acessado em: 
(https://vhsys.com.br/co-
necte-gratis).

Já um levantamento feito 
pela própria vhsys apontou 
um número maior: 85% das 
empresas não estavam pre-
paradas para um momento 
como esse. Para Stocco, a 
falta de uma gestão mais 
eficaz ocorre por diversos 
motivos. “Empreender no 
Brasil é um desafio e nós 
temos uma infinidade de 
procedimentos burocráticos 
a cumprir. Para manter o 

negócio nos trilhos, o em-
presário precisa resolver 
várias coisas todos os dias e 
não tem tempo de olhar para 
o negócio de maneira mais 
estratégica. Essa crise serve 
como um alerta, pois é um 
bom momento para pensar 
como uma gestão analítica 
e organizada pode fazer a 
diferença em emergências”, 
analisa.

O principal conselho do 

Sebrae seleciona dicas para requerer empréstimos

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: MARCIO PINTO FRANCO, profissão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Valdeci Pereira Franco e de Lidia Aparecida da Silva Pinto. A pretendente: 
DEISE CRISTINA RAMOS BARBOSA, profissão: aux. de limpeza, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Mauricio Alves Barbosa e de Francineide Ramos da Costa.

O pretendente: ANTONIO MARCELINO DA SILVA, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 02/10/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jairo Marcelino da Silva e de Dominga Melo da Silva. A 
pretendente: TATIANE CRISTINA DA SILVA, profissão: agente de viagens, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Anunciado Antonio da Silva e de Luzinete Quiteria da Silva.

O pretendente: MAURO SERGIO DE ASSIS MARTINS, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Claudio Martins e de Ines de Assis Martins. 
A pretendente: ELIANE ALVES DE NOVAIS, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Morpará, BA, data-nascimento: 17/09/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Manoel Batista de Novais e de Aurelice Alves de Novais.

O pretendente: ROBERTO TASHIRO, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
data-nascimento: 31/10/1964, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Akira 
Tashiro e de Floriza Tashiro. A pretendente: MARIA ROSÂNGELA SOARES DA SILVA, 
profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Lagoa dos Gatos, PE, 
data-nascimento: 04/02/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Abílio Soares da Silva e de Maria das Dores da Conceição.

O pretendente: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, profissão: estágiario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 21/06/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Valmi da Silva e de Maria 
Fernandes de Oliveira da Silva. A pretendente: NATALY APARECIDA VIANA DA 
SILVA, profissão: escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nilson 
Cirino da Silva e de Maria Aparecida Gonçalves Viana da Silva.

O pretendente: GURSAAB SINGH, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Manakpur-Índia, data-nascimento: 10/01/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Ajmer Singh e de Paramjeet Kaur. A pretendente: MÁRCIA STEPHANIE BATISTA 
FLORENTINO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Sebastião José Florentino e de Selma Helena Batista.

O pretendente: JOELITON DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Boca da Mata, AL, data-nascimento: 29/01/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Everaldo Benedito dos Santos e de Maria das Graças 
dos Santos. A pretendente: ÉRICA QUEIROZ DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Valença, BA, data-nascimento: 01/11/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Bomfin Queiroz da Silva e de Gilvonete 
Conceição da Silva.

O pretendente: FELIPE FERNANDES DANTAS, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rene Dantas Abrantes e de Girlene Fernandes. A 
pretendente: ANDRESSA BARBOSA DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sandro Humberto da Silva e de 
Rosana Barbosa dos Santos.

O pretendente: STEFEN ALVES, profissão: técnico de refrigeração, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Sobrinho e de Maria Aparecida Alves. A pretendente: 
KELLYNE ANDRADE PAZ, profissão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Buique, PE, data-nascimento: 31/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Paulo Beserra Paz e de Lindalva Andrade de Lima Paz.

O pretendente: VITORIO APARECIDO DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serra Negra, SP, data-nascimento: 19/08/1996, residente e 
domiciliado em Pontalinda, SP, filho de José Benedito de Lima e de Ivonete da Silva 
Oliveira de Lima. A pretendente: JAMILE DA SILVA BATISTA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 12/12/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Batista da Silva e de Maria Espedita da Silva.

O pretendente: WILLIAM FERREIRA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Lindoval Ferreira e de Francisca Maria 
de Sousa Teixeira. A pretendente: LARISSA SOUZA SILVA, profissão: securitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adenilson da Costa Silva e de Maria 
Claudia de Souza Silva.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE MORINO CALGARI, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabio Marcelo Calgari e de Adriana Heiko Morino 
Calgari. A pretendente: ISABELLE VICALVI, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Fartura, SP, data-nascimento: 07/02/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Marcos Vicalvi e de Sirley Candida Rocha Vicalvi.

O pretendente: SEBASTIÃO IDELFONSO FELIX, profissão: encarregado geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Piancó, PB, data-nascimento: 06/08/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Idelfonso e de Rita Felix Sobrinho 
Idelfonso. A pretendente: TAMIRES HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Avelino Lopes, PI, data-nascimento: 21/03/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Roberto Marques dos 
Santos e de Ivonei Henrique dos Santos.

O pretendente: JOEL IGNACIO, profissão: op. de guindaste, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elysio Ignacio e de Maria Ignacio. A 
pretendente: VÂNIA INÁCIO, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benedito Manoel Inácio e de Dirce de 
Araujo Inácio.

O pretendente: RAMON SANTOS DE CARVALHO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 06/04/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Altair Nogueira de Carvalho e de Elaine Batista 
dos Santos de Carvalho. A pretendente: PAMELA DA SILVA RIBEIRO DE JESUS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlinhos Ribeiro de 
Jesus e de Ana Lucia da Silva Melo.

O pretendente: IGOR PEDRO DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Pedro da Silva Neto e de Maria Aparecida 
da Silva. A pretendente: BRUNA APARECIDA GRITTI VALO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Porfirio Valo e de Adriana Aparecida Gritti 
Valo.

O pretendente: JONAS ALBERTO DOS REIS UCHOA, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Dias Uchoa e de Eunice Alves 
dos Reis Uchoa. A pretendente: ASMINIA BARROS FARIAS DOS SANTOS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/11/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Farias dos 
Santos e de Tania Maria Barros Bomfim.

O pretendente: HENRIQUE FERREIRA SILVA SANTOS, profissão: aux. de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 13/05/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Delmar Ferreira do Santos e de Adriana 
Gomes Silva. A pretendente: JULIANA GAZALLI DA CRUZ, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Pereira da Cruz e de Cibele Aparecida 
Gazalli Pereira.

O pretendente: LUIZ CARLOS FERMINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, profissão: 
advogado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Fermino 
de Oliveira e de Shirlei Pereira Gomes Oliveira. A pretendente: ALESSANDRA 
AYRES CORBETA, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/09/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Rubens Corbeta e de Valeria Cristina Menin Ayres 
Corbeta.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

a dívida atual e o valor é maior e dará para refazer 
seu caixa?

	 •	Pesquise	linhas	de	crédito	que	mais	atendem	suas	
necessidades e procure as instituições financeiras 
certas, pois elas possuem taxas diferenciadas.

	 •	O	empreendedor	deve	ter	um	bom	score,	manter	
os impostos e as certidões negativas em dia.

	 •	Dependendo	 da	 finalidade	 do	 crédito,	 os	 bancos	
podem pedir um plano de negócios, por isso o em-
preendedor vai precisar dele para mostrar que seu 
projeto é viável.

	 •	É	bom	mapear	quais	as	garantias	que	você	pode	
apresentar, se o projeto for aprovado pela instituição 
financeira.

	 •	O	empreendedor	não	deve	esquecer	do	Fampe,	o	
Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas do 
Sebrae, que pode garantir até 80% do empréstimo, 
nas instituições financeiras conveniadas (AI/Sebrae).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171

A nova era comercial 
pós-pandemia 

Desde o início do 
isolamento social 
em vários países, a 
relação comercial 
mudou drasticamente

Até há pouco tempo, vía-
mos lojas cheias e con-
sumidores passeando 

com sacolas cheias pelas prin-
cipais ruas de comércio das 
grandes cidades. Agora, todo 
esse movimento migrou para 
o e-commerce, que cresceu 
de forma exponencial. Até 
o momento, desde o anún-
cio da pandemia, as vendas 
nesse canal superaram datas 
importantes, como Natal e 
Black Friday. 

A necessidade de adapta-
ção ensinou grandes corpo-
rações a trabalharem como 
start-ups na condução de 
seus projetos de construção 
de um canal digital. Há relatos 
em que empresas de cosméti-
cos, por exemplo, treinaram 
sua equipe de demonstra-
ção de ponto de vendas em 
consultores digitais e aptos 
a responderem a perguntas 
dos clientes em chat e outros 
meios de contato. 

Uma grande empresa de 
varejo de brinquedos con-
seguiu, em tempo recorde, 
montar uma plataforma di-
gital interativa para fornecer 
conteúdo aos pais para entre-
ter crianças em casa. Creio 

que o comércio eletrônico 
ainda manterá índices ele-
vados e as empresas focarão 
investimentos neste canal. 
Do ponto de vista econômi-
co, espera-se uma retomada 
lenta, um consumidor mais 
endividado e com baixo ín-
dice de confiança. 

Ou seja, acredito que a 
população terá gastos mais 
cautelosos e mais conscien-
tes, gerando oportunidades 
de crescimento para os 
Atacarejos e para as marcas 
próprias bem posicionadas. 
Classes econômicas que até 
então se valiam do canal hiper 
e super tendem a experimen-
tar o canal. Com isso, há um 
acirramento na competição 
entre as empresas do ramo 
industrial e varejo. 

Veremos, portanto, o sur-
gimento de um “novo consu-
midor” motivado por novas 
emoções em função da pan-
demia. Ele dará maior valor 
àquelas empresas e marcas 
que se mostraram solidárias 
com seus funcionários e ci-
dadãos durante a pandemia e 
também o inverso: irá preterir 
marcas que se aproveitaram 
da situação para autopromo-
ção e lucro. 
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A colaboração entre os atores da 
cadeia de saúde pode se dar não 
só nos aspectos de governança e 

alianças, mas também pela conexão mais 
intrínseca com a tecnologia. Iniciativas 
de interoperabilidade e troca de dados 
devem criar a infraestrutura que viabili-
zaria a disponibilidade de dados clínicos 
-- obviamente respeitando todos os re-
quisitos de privacidade - para um público 
mais amplo. Isso proporcionaria melhor 
compreensão da saúde da população e 
consequentemente eficácia maior nos 
tratamentos e terapias. 

Os investimentos feitos agora durante 
a pandemia com telessaúde, inteligência 
artificial e aprendizado de máquina (ma-
chine learning) estão gerando benefícios 
relevantes em termos de resultados para a 
saúde e para a melhoria da competitivida-
de do setor. Os fabricantes de dispositivos 
médicos, por exemplo, podem usar sua 
força de trabalho que atuava 100% em 
campo para, a partir de agora, analisar 
remotamente como estão funcionando 
seus equipamentos instalados em hospi-
tais, clínicas e laboratórios. 

Essa mesma força de trabalho, via canais 
digitais, pode monitorar condições clínicas 
dos pacientes em home care (claro que 
com a devida permissão do paciente), 
como arritmias cardíacas. Pode também 
avisar o paciente que seu dispositivo está 
com baixo nível de energia ou predizer 
que está próximo de uma pane/parada 
em seu funcionamento - e assim disparar 
alerta às equipes de manutenção para 
uma intervenção preventiva a fim de não 
causar indisponibilidade do serviço que 
depende de tal dispositivo/equipamento. 

A pandemia está direcionando os 

A tecnologia contribui 
para auxiliar entidades médicas

A pandemia veio para acelerar a agenda de transformação digital
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tência médica virtual, ciência de dados e 
interoperabilidade digital podem ajudar 
o ecossistema de assistência médica a 
permanecer eficaz em uma pandemia. 

Somente por meio desses novos mo-
delos é possível viabilizar engajamento, 
colaboração e interação remota e on-line 
de profissionais de saúde que estão a 
quilômetros de distância. Também se faz 
possível a análise de dados de pacientes e 
resultados laboratoriais que identifiquem 
profissionais de saúde com elevado núme-
ro de pacientes de alto risco, e para esses 
gerar planos de cuidados mais adequados. 

Outra possibilidade também é criar mo-
delos analíticos regionalizados em tempo 
real para entender os impactos no uso de 
medicamentos e insumos hospitalares, 
como os EPIs para as equipes da linha de 
frente no tratamento da Covid-19. 

No pós-pandemia uma parcela, acredito 
que relevante, da demanda por serviços 
remotos permanecerá, mas provavelmen-
te não sua totalidade, como é hoje em 
meio à pandemia. Portanto as empresas 
precisam estar preparadas para lidar com 
uma redução dessa demanda no futuro 
para não ficar com um custo operacional 
desnecessário depois. Seu modelo de 
operação deve estar pronto para lidar 
com essa elasticidade. 

Por fim, olhando para um horizonte de 
médio prazo, a indústria farmacêutica 
terá condições de repensar as estratégias 
de lançamento de seus produtos ante as 
mudanças no mercado, modelo de negó-
cios, regulamentações e expectativas dos 
consumidores que advierem da pandemia. 
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consumidores para os canais digitais de 
saúde, e o distanciamento social - impos-
to pela pandemia e recomendado pelas 
autoridades sanitárias dos governos 
de muitos países - exigiu que as orga-
nizações implementassem tecnologias 
digitais, como a telessaúde, para que 
houvesse continuidade no relaciona-
mento com seus pacientes mesmo de 
forma remota. 

Para atender a essa demanda pelos ca-
nais digitais, muitas organizações tiveram 
de redimensionar (ou por vezes criar do 
zero) suas centrais de atendimento ao pa-
ciente. Tais centrais tiveram de adicionar o 
profissional de saúde no menu de serviços, 
para as consultas médicas remotas, com 
alta disponibilidade (muitos, em 24x7). A 
pandemia veio para acelerar a agenda de 
transformação digital que muitas organi-
zações de saúde já tinham em andamento 
ou em planejamento. 

Agora é fundamental que tais planos e 
ações atendam não apenas às necessida-
des imediatas que profissionais de saúde, 
colaboradores, governos, órgãos de regu-
lamentação, pacientes e familiares estão 
apresentando, mas também se preparem 
para as mudanças que ainda estão por vir 




