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

Pandemia e saúde mental

Além dos impactos na saúde da população mundial, a pandemia do novo 
Coronavírus iniciou uma crise econômica sem precedentes. A maioria das 
empresas está de portas fechadas, sem produzir, sem faturar ou faturando 
muito pouco. E diante de um cenário tão negativo, a primeira reação é 
cancelar todas as ações de marketing e comunicação com o público exter-
no. A necessidade de cortar custos agora é tão grande, que parece fazer 
sentido realmente. Parece... Mas essa decisão pode prejudicar a empresa 
de maneira irreversível. Manter o distanciamento social é necessário, mas 
é preciso entender que as portas fechadas podem abrir espaço para que 
novas estratégias surjam.   

Comunicação da sua empresa

A pandemia do novo Coronavírus tem afetado a sociedade como um 
todo, em diferentes proporções. É possível notar impactos capazes de 
provocar a transformação permanente da comunidade e do modo com o 
qual se relaciona. Durante e após a crise proporcionada pela doença, será 
possível observar novos paradigmas em função da queda do crescimento 
econômico, do aumento do desemprego, da precarização do trabalho, da 
reorganização das cidades, entre outras questões.    

Mudanças de paradigmas
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Negócios em Pauta

Jovens Empreendedores
O Instituto Êxito de Empreendedorismo foi criada com 

o objetivo de impulsionar a educação empreendedora no 
Brasil e desenvolver o espírito empreendedor nos jovens. O 
Êxito objetiva beneficiar um milhão de jovens em até cinco 
anos. A principal ferramenta de impacto da instituição é a 
sua plataforma online, que conta com mais de 200 cursos 
gratuitos em diversas áreas. Eles são organizados também 
por trilhas, o que guia o usuário por um caminho. Foram 
criadas as trilhas para facilitar a vida do jovem empreende-
dor. Se ele quer empreender no ramo alimentício, há uma 
trilha para isso. Saiba mais em: (www.institutoexito.com.
br).    Leia a coluna completa na página 3
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Nos primeiros dias da 
pandemia da COVID-19, 
a grande preocupação 
dos empresários era que 
os bloqueios na China 
pudessem causar impactos 
de curto prazo nas cadeias 
de suprimentos, tanto em 
termos de componentes para 
o setor de manufatura, como 
de produtos acabados para 
comercialização no varejo 
tradicional. Agora, essa 
parece ser uma das menores 
preocupações do mundo

Fernando Gambôa (*) 
e Cristiano Rios (**) 

 

Inicialmente, à medida que cada 
país entrava em confinamento, 

a população da região começava a 
levar o isolamento social a sério e 
consequentemente, as cadeias de 
suprimentos globais passaram a en-
frentar postergações e cancelamen-
to de pedidos, além de dificuldades 
para embarcar produtos devido ao 
fechamento das fronteiras. Por isso, 
os varejistas e empresas de bens de 
consumo foram forçados a se adap-
tar a uma nova realidade. 

Quando o vírus começou a se 
disseminar para novas localidades, 
os consumidores começaram a com-
prar produtos essenciais e de higiene 
em grandes quantidades para esto-
car em casa, movidos pelo pânico de 
um possível desabastecimento no 
curtíssimo prazo. Repentinamente, 
os varejistas de alimentos viram as 
prateleiras esvaziarem e uma signi-
ficativa migração rumo ao comércio 
online, que não conseguiu entregar 
os produtos comprados com a ra-
pidez necessária para atender esta 
nova demanda. 

O estoque de determinados itens 
- principalmente, alimentos, mas 
também os produtos essenciais para 
o isolamento, como papel higiênico, 
ração para animais de estimação e 
materiais de limpeza - desapareceu 

Cadeias de suprimentos: 
agilidade, eficiência e resiliência 
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de um dia para o outro. No outro 
extremo do consumo, os varejistas 
de produtos não essenciais enfren-
taram uma situação de demanda 
muito diferente. Conforme as lojas 
fechavam devido às medidas restriti-
vas, o tráfego de pessoas pelas ruas 
diminuía e os consumidores redu-
ziam o consumo, fazendo com que 
a demanda caísse drasticamente. 

Mesmo aqueles clientes que já 
utilizam comércio online repentina-
mente, perceberam que os produtos 
estavam sendo retidos, uma vez 
que as plataformas corretamente 
priorizavam as entregas essenciais. 
Mais recentemente, as implicações 
da oferta de produtos a longo prazo 
também começaram a surgir. As 
paralisações globais fizeram com que 
muitos fabricantes e fornecedores 
interrompessem ou redirecionas-
sem, temporariamente, a produção 
usual para fornecer itens essenciais 
e necessários à população. Nos casos 
em que o chão das fábricas ainda 
estão em operação, os estoques de 
insumos críticos e matérias-primas 
estão acabando. 

As fábricas que estavam operando 
com níveis de estoques reduzidos já 
estão sentindo o impacto. A logística 
e o transporte também estão sendo 
cada vez mais afetados. Além das 
fronteiras entre várias cidades e paí-
ses terem sido fechadas, a liberdade 
de circulação interna foi reduzida 
em muitas localidades. Antes da 
crise, parte do frete marítimo era 

Enquanto o mundo procura so-
luções para os riscos à saúde dessa 
pandemia, está claro que levará 
algum tempo para que as cadeias 
de suprimentos retornem a algo 
semelhante ao que costumamos 
chamar de normal. Por isso, varejis-
tas e empresas de bens de consumo 
devem começar a pensar além da 
fase inicial de mitigação e resposta, 
visando criar resiliência na cadeia 
de suprimentos no médio e longo 
prazo. Temos visto que as principais 
organizações deste setor já estão 
começando a fazer exatamente isso. 

No decorrer dos próximos meses, 
líderes das cadeias de suprimentos 
de empresas de varejo e bens de 
consumo precisam trabalhar para 
melhorar a eficiência e a segurança 
da oferta e, ao mesmo tempo, en-
contrar novos fornecedores e rotas 
que permitam à organização buscar 
uma diversificação em momentos de 
crise. As empresas que conseguirem 
estabilizar essas cadeias de supri-
mentos e se posicionar para avaliar 
interrupções futuras, fornecendo 
respostas estruturadas para riscos 
e pontos de exposição, estarão em 
melhores condições de enfrentar o 
cenário atual. 

Como resultado, todos os recur-
sos de mitigação e resiliência das 
organizações serão fortalecidos, dos 
processos de governança à tecno-
logia e infraestrutura operacional. 
Já as organizações que gerenciam 
problemas de cadeia de suprimentos 
e de demanda reativamente irão 
enfrentar problemas no curto prazo. 

Nesse ambiente atípico e de crise, 
serão as empresas com as cadeias de 
suprimentos mais ágeis, eficientes e 
resilientes que irão superar a crise 
com sucesso e estarão em posição 
de vantagem mercado. 

(*) - É sócio-líder de consumo e varejo 
da KPMG no Brasil e na América do 

Sul. (**) - É sócio-líder de bens de 
consumo e cadeias de suprimentos 

da KPMG no Brasil.

CINCO DICAs PARA ENsINAR 
EMPREENDEDORIsMO EM tEMPOs DE CRIsE

    Leia na página 6

News@tI

semana de lives voltada ao desenvolvimento 
de microempreendedores individuais

@O B2W Marketplace, promoverá a Semana do Microempreen-
dedor Individual (MEI). De 1 a 4 de junho, às 18h, será reali-

zada uma série de lives no Instagram da marca (@b2wmarketplace) 
e em seu canal do YouTube (youtube.com/b2wmarketplace). Os 
encontros serão coordenados pela gerente de marketing do B2W 
Marketplace, Mayra Gianoni, que receberá diversos convidados 
para abordar os temas: “Panorama do e-commerce em 2020”; 
“Primeiros passos para começar a vender na internet”; e “Dúvidas 
sobre a documentação do seu negócio”. O tema da quarta live será 
selecionado a partir de uma votação promovida no Instagram do 
B2W Marketplace e no site da Semana do MEI, até a semana do 
evento. Os temas disponíveis para votação serão: “Estratégias para 
vender mais em marketplace” e “Como analisar sua performance 
e traçar um plano para faturar mais com seu negócio”. No site, 
também será possível se inscrever para receber um aviso quando 
as lives começarem.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/B2W Marketplace

transportado em voos comerciais 
de passageiros e essas rotas pra-
ticamente desapareceram agora. 
Como consequência, os custos de 
frete intercontinentais mais que 
dobraram desde o início da crise. 

Isso tudo criou uma situação 
ímpar para varejistas e empresas de 
bens de consumo. Alguns consegui-
ram manter as empresas que faziam 
o abastecimento com o objetivo de 
melhorar a eficiência, concentrando-
-se, por exemplo, em uma única 
unidade de manutenção de estoque 
para gerar volumes maiores em pro-
dutos de alto giro, como o pão. Já 
outros passaram as últimas semanas 
concentrando-se em garantir rotas 
e fornecedores alternativos, visando 
atingir as metas existentes. 

Mundialmente, os líderes das 
cadeias de suprimentos estão re-
avaliando essas novas realidades 
e tentando prever o que o futuro 
pode trazer. Perguntas difíceis es-
tão sendo feitas, tais como: temos 
conhecimento suficiente dos níveis 
inferiores da cadeia de suprimen-
tos para avaliar o impacto global 
adequadamente? Conhecemos as 
rotas de fornecimento e explo-
ramos alternativas? Reavaliamos 
as posições de estoques? Temos 
uma visão dos pedidos que serão 
potencialmente afetados? Diante 
dessa análise, muitos líderes de 
varejo e bens de consumo não estão 
satisfeitos com as respostas que 
estão recebendo. 

turistas em julho
Na última segunda-feira (25) 

a Espanha, o segundo país mais 
visitado do mundo, deu novos 
passos para sair do confinamento, 
com mais trânsito na ruas de suas 
duas principais cidades, a volta às 
aulas em algumas comunidades e 
o apelo do governo pelo retorno 
dos turistas estrangeiros, uma das 
principais fontes de renda do país. 
"É coerente ir planejando as férias 
para vir à Espanha em julho", disse a 
ministra do Turismo, Reyes Maroto.
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Hábitos no trabalho que a quarentena 
nos obrigou a adotar ou abandonar

Armelle Champetier (*)

Por outro lado, a revolução genuína, 
mesmo que temporária, é essa pro-
vocada pela quarentena e a adoção 

repentina do home office por 60% dos 
brasileiros. O novo modo de trabalhar im-
pacta todos os aspectos das nossas vidas, 
tanto no pessoal quanto no profissional. Um 
assunto que era muitas vezes descartado 
para o fundo da lista de prioridades, e que 
se posiciona agora como incontornável, é a 
questão das boas (e não tão boas) práticas 
de trabalho. 

Por práticas de trabalho, entendemos, 
entre outros, os seguintes temas: gestão 
do tempo, gerenciamento do estresse e 
das emoções, equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional e consequências de uma vida 
sedentária no bem-estar e na saúde. Se já 
tínhamos consciência da existência dessas 
questões, mas raramente eram preoriza-
das, tanto pela liderança das organizações 
quanto pelos próprios colaboradores, agora, 
numa situação tão especial, não tem como 
fugir do problema e algumas práticas têm 
bombado nesse período.

Gestão do tempo
Apesar de ter suprimido o tempo de 

deslocamento e tirado algumas atividades 
extras da agenda, para muitos trabalhado-
res em home office parece que o número 
de horas no dia encolheu, e por vários 
motivos: um dos principais é a presença 
de filhos ou parentes com necessidade 
de atenção especial. Para as famílias, o 
tempo apertou mesmo.Também tem sido 
desafiador integrar a rotina de cuidados 
com a casa e alimentação no cotidiano. 
Houve um certo fervor em não parar as 
atividades, em seguir mais forte do que 
nunca frente à quarentena, à epidemia e 
ao baque econômico esperado.

Nesse contexto, implementar metodo-
logias mais rigorosas de gestão do tempo 
é quase uma obrigação. Os dias ritmados 
pelas videoconferências exigem um pla-
nejamento prévio do dia, uma organiza-
ção das prioridades e a eliminação dos 
tempos “vácuos” que pontuavam os dias 
no escritório: os dez minutos de papo 
informal no início de reuniões esperando 
todos os participantes chegarem (parece 
que o atraso em call não é uma prática tão 
comum e tolerada), o cafezinho na copa e 
outras conversas de futebol (sem querer 
opinar aqui sobre a importância e validade 
desse tipo de momento de socialização no 
trabalho).

As intromissões da vida pessoal na profis-
sional, e vice-versa, nunca foram tão claras, 
numa configuração onde o espaço físico é o 
mesmo. Mas também não é novidade. Quem 
nunca resolveu uma questão pessoal nas 
horas de trabalho ou trouxe trabalho para 
casa à noite? Planejar as atividades do dia, 
separando, na medida do possível, tarefas 
de trabalho e de casa, tornou-se essencial 
para a saúde mental de todos, mesmo sendo 
algo que já precisava ser levado em conta 
antes da quarentena.

No fim das contas, se antes deixávamos 
o dia “acontecer”, levados pela dinâmica e 
hábitos de escritório, parece que em home 
office temos mais consciência de onde vão 
as 24 horas do nosso dia e somos forçados 
de uma vez a debruçar sobre gestão de 
tempo, planejamento e priorização (não 
é por isso que o tempo deixou de voar!).

Concentração e Produtividade
Como consequência direta da redução 

do tempo disponível, precisamos que as 
horas trabalhadas “ren-
dam”. Se você conseguiu 
negociar com o seu filho 
duas horas para trabalhar 
sem interrupção, essas 
horas precisam ser super 
produtivas. Eis a questão 
do foco. Não é novidade, já 
tínhamos tendência a fazer 
várias tarefas ao mesmo 
tempo, sempre de olho no 
celular e potencialmente 
interrompidos por uma 
conversa de escritório. 
Em casa, as redes sociais 
chamam mais do que 
nunca a nossa atenção, as 
conversas dos vizinhos de 
baia têm sido substituídas 
pelos pedidos de atenção 
dos filhos ou familiares, e 
não faltam as tentações de 
uma visita à geladeira ou 
arrumar aquele armário 
que está precisando tem 
seis meses.

As dicas de produtividade têm brotado 
por todos os lados, criando até uma certa 
ansiedade por não conseguir essa tal de 
produtividade. Algumas soluções valem 
a pena serem consideradas, e até levadas 
ao escritório quando for a hora de voltar: 
planejamento e priorização.

Gerenciamento do estresse e da an-
siedade

Em um país já campeão de estresse e an-
siedade, a chegada de uma pandemia e suas 
consequências na saúde e no desemprego 
só aumenta a propensão a desenvolver altos 
níveis de estresse. O isolamento social e suas 
consequências nas relações afetivas também 
têm sido um grande desafio para muita gente. 
Dedicar atenção suficiente ao trabalho e ao 
mesmo tempo atender as demandas de casa 
têm gerado uma pressão enorme e, possivel-
mente, frustração e até desespero.

Se a proposta existia bem antes da 
quarentena, a procura por práticas como 
yoga e meditação online tem explodido nas 
últimas semanas. As organizações também 
têm buscado soluções para auxiliar os 
seus colaboradores durante esse período 
desafiador. A Yogist, especialista em yoga 
corporativo, viu a demanda aumentar e 
passou a oferecer aulas online, com horários 

do expediente dedicados à prática em casa, 
ou com sessões encaixadas em webinars 
ou reuniões de equipe online. 

Esse boom só veio con-
firmar uma tendência já 
existente: a pertinência 
de trabalhar a respiração, 
relaxamento e foco. A 
prática do yoga, por exem-
plo, por meio da atenção 
plena e respiração, ajuda 
a combater os mecanismos 
fisiológicos do estresse, 
como ritmo cardíaco ele-
vado, hipertensão, dor de 
cabeça e, por consequên-
cia, a melhorar o foco e a 
concentração.

Sedentarismo
Um outro mal que a 

prática do yoga ajuda a 
combater é o sedentarismo 
e os seus impactos nefastos 
na saúde mental e física. Se 
já tínhamos vidas sedentá-
rias antes, sentados o dia 

inteiro no posto de trabalho ou na sala de 
reunião, agora que transitamos apenas da 
cozinha até a sala, e que uma eventual rotina 
de exercício físico virou de cabeça para 
baixo, conseguir o ânimo e a modalidade 
certa para mexer o corpo sem sair de casa 
são uma equação complexa de se resolver. 

Nessa configuração, o yoga ganhou mais 
alguns pontos. Na sua modalidade corpo-
rativa na cadeira, ou mais tradicional no 
tapete, representa uma prática acessível 
a todos, com vários conteúdos gratuitos 
em inúmeras contas do Instagram e ca-
nais do YouTube, além de ser segura (e 
sem danos colaterais para os vizinhos de 
baixo!). Tem mais: depois de algumas 
semanas trabalhando de casa, em instala-
ções mais ou menos confortáveis e pouco 
ergonômicas, os corpos, e principalmente 
as colunas, estão começando a pagar um 
preço alto. Alongar o corpo e fortalecer a 
musculatura postural com yoga pode ser 
uma salvação.

Se ainda não chegou o fim da quarente-
na, mas já sabemos que o home office fará 
parte do futuro do trabalho, então por que 
não pensarmos também nas soluções que 
buscamos durante a quarentena e que 
poderíamos manter? 

(*) É diretora da Yogist Brasil.
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O país 
da piada

No chiste atualizado, 
o venezuelano 
chega perto de Deus 
e indaga: por que 
o Senhor tem sido 
tão injusto com a 
Humanidade? 

Nosso subsolo contém 
uma das maiores re-
servas do mundo em 

petróleo. Temos um herói 
que dá brilho à nossa histó-
ria, Simon Bolívar, hoje mera 
estampa atrás da cadeira de 
Nicolas Maduro. Padecemos 
de fome, miséria. Mais de 3 
milhões de pessoas já fugi-
ram e  inflação de 2,5 milhões 
por cento corrói nossa eco-
nomia. E agora esse bichinho 
mortífero de nome estranho, 
Coronavírus.

Deus disse: tenho pro-
curado ser justo. Vejam 
o Japão. Uma tripinha de 
terra com tufões, mas um 
gigante tecnológico. Olhe 
os Estados Unidos, a maior 
potência mundial, porém 
atormentada por ciclones 
que devastam regiões. E 
mais: olhe para essa Co-
vid-19 que mata milhares no 
país e contamina milhões. 
Aliás, esse Coronavírus é a 
resposta para os malefícios 
que as Nações provocam 
contra a natureza, o ódio e 
a ambição que impregnam 
governantes e políticos.

Passeie pelos encantos e 
da Índia e contemple as belas 
paisagens africanas, mas fuja 
da miséria daquelas para-
gens. Já viu algo mais lindo 
que os fiordes da Noruega? 
Veja o gelo que joguei lá. 
Botei muito petróleo no sub-
solo da Arábia Saudita e do 
Kuwait. Sabe por quê? Para 
compensar a tristeza de viver 
sob costumes desumanos.

O venezuelano se deu 
por vencido quando Deus 
arrematou: veja o Brasil, 
com seu imenso território, 
sol o ano inteiro, costa 
monumental banhada pelo 
Atlântico, terras férteis, 
sem terremotos, ciclones 
e guerras. A pergunta veio 
na bucha: e por que tanta 
condescendência? Deus foi 
taxativo: conhece o povinho 
que coloquei lá? Eles não 
estão livres desse vírus. 
Veja o governante que foi 
eleito. E assim terminou a 
conversa. 

Pois é, esse governante 
acaba de acrescentar mais 
uma expressão ao seu bes-
teirol: “quem é de direita 
usa cloroquina, quem é de 
esquerda toma tubaína”, 
aquele xarope-refrigerante 
de tempos idos. A demons-
trar que o Brasil é uma 
piada. O fato é que o castigo 
dos céus parece ter chegado 
ao nosso meio, depois de 
termos cantado por sécu-
los as belezas da “terra em 
que se plantando tudo dá”, 
conforme escreveu Pero 
Vaz de Caminha ao El-Rei 
de Portugal em 1500. 

O Brasil padece hoje da 
improvisação que baliza as 
responsabilidades dos ho-
mens públicos. A incúria, o 
desleixo, a falta de planeja-
mento por parte dos gestores 
públicos estão na base da 
gravidade da pandemia que 
assola o país. Crise dentro 
de crise: crise sanitária, crise 
econômica, crises políticas 

em escalada crescente. 
Muita improvisação.

Vemos um governante 
“receitando” a cloroquina 
para combater a Covid-19. 
Ministros da Saúde, médi-
cos, que saem do governo 
por discordar do protocolo 
que prega o uso da droga 
não recomendada por or-
ganismos científicos. Um 
novo ministro da Saúde, um 
general, capaz e respeitado 
no mister da logística, mas 
sem conhecimento téc-
nico para aprovar uso de 
remédios. General que, de 
uma tacada só, nomeia dez 
militares para “militarem” 
na Pasta.

E mais: uma Secretária da 
Cultura, atriz famosa, que 
deixa seu cargo depois de 
fritura por parte do chefe, 
assumindo novo cargo longe 
de Brasília. Um ministro 
da Educação, gerador de 
termos e frases que desmon-
tam a língua portuguesa. 
Um grupo de generais do 
Exército, instituição séria 
e respeitada, que dá sinais 
de concordar com os impro-
périos do capitão que nos 
governa, abandonando as 
trincheiras do bom senso. 

Um ministro que comanda 
a área da economia, mas dá 
sinais de desespero ante a 
projeção de queda de mais 
de 5% do PIB para este ano. 
Um chanceler que “chan-
cela” a mais estapafúrdia 
visão do mundo, parecendo 
um cultor de nova “guerra 
fria” entre as potências. A 
lista de disparates é longa. 
Paro por aqui. A ganância, 
a ambição, o ataque feroz 
à natureza, a ausência do 
Estado no cumprimento 
de suas tarefas constitu-
cionais, como se observa 
nesse momento de grande 
angústia, são responsáveis 
pela  e ocupação maior dos 
cemitérios.

Continuaremos a ser um 
território tomado pela im-
provisação caso as normas 
de boa conduta sejam joga-
das na cesta do lixo. Temos 
boas leis, um conjunto de 
disposições para proteger 
a sociedade e o meio am-
biente. São desprezadas. 
Quando as catástrofes ocor-
rem, uns jogam a culpa em 
outros. Agora, a guerra que 
se trava entre potências, é 
para saber onde nasceu o 
vírus. Ora, o foco  deve ser 
o combate a ele. Pressões 
políticas não podem balizar 
decisões técnicas.

O momento é de fazer 
brotar a semente do civis-
mo. A grandeza de uma 
Nação não é apenas a soma 
de suas riquezas materiais, 
o produto nacional bruto. 
Abriga um conjunto de 
valores, o sentimento de 
pátria, a fé e a crença, o 
sentido de família, o culto às 
tradições e aos costumes, o 
respeito aos velhos, o amor 
às crianças, o respeito às 
leis, a visão de liberdade, 
a seiva que faz correr nas 
veias dos cidadãos o orgulho 
pela terra onde nasceram.

Só assim deixaremos de 
ser o país da piada pronta.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

“Implementar 
metodologias mais 
rigorosas de gestão 
do tempo é quase 
uma obrigação. Os 
dias ritmados pelas 
videoconferências 
exigem um 
planejamento 
prévio do dia, 
uma organização 
das prioridades e 
a eliminação dos 
tempos “vácuos” 
que pontuavam os 
dias no escritório.”

Freepik

No momento em que os cérebros do planeta inteiro estão sacudindo os neurônios para pensar o mundo 
de “depois”, opinando sobre a forma dessas mudanças, projetando novas tendências e identificando 
oportunidades, também há muitos duvidando da realidade de uma verdadeira transformação

News@TI
Plataforma online disponibiliza treinos diários

@  A Queima Diária, plataforma online, mobilizou nove treinadores, 
de diversas regiões do Brasil, a gravarem de suas casas um cro-

nograma completo de aulas que estão sendo lançadas diariamente 
na plataforma. Com isso, o usuário terá acesso aos treinos disponi-
bilizados, além dos mais de 40 programas já regulares da Queima 
Diária, possibilitando uma maior variedade de conteúdo para quem 
quer se exercitar todos os dias sem cair na rotina com a realização 
das mesmas atividades físicas. Essa iniciativa tem como intuito 
promover a segurança e a qualidade de vida tanto dos treinadores 
que estão gravando os vídeos na própria residência, quanto dos 
alunos para manterem o ritmo mesmo em isolamento social (www.
queimadiaria.com).

Startup cresce durante período de quarentena

@Com a pandemia causada pelaCovid-19 e o país em quarentena, 
vários setores passam por adaptações na forma de trabalhar, 

inclusive no campo. Com isso, ferramentas online como a da Perfect 
Flight, startup de gestão aérea de defensivos agrícolas, ganham po-
pularidade. A AgTech tem se destacado com ações nas redes sociais 
e participações em webinars, atraindo mais parceiros e clientes. Do 
final de março para cá, o crescimento foi de cerca de 30% e vai ao 
encontro de tendências de mercado observadas em pesquisas. A 
consultoria McKinsey, em estudo recente feito com 750 agricultores 
de cinco culturas diferentes em 11 estados, indica que 85% dos 
produtores rurais já usam aplicativos de mensagem e realizam com-
pras online. Os dados mostram que o hábito de compra de insumos 
agrícolas pela internet no Brasil é de 36%, maior inclusive do que 
nos Estados Unidos, em que não ultrapassa 24%. Além disso, 47% já 
utilizam pelo menos uma ferramenta de agricultura de precisão. “Isso 
demonstra o desejo do produtor de digitalizar o cada vez mais o dia 
a dia no campo. Ele também identifica que a tecnologia proporciona 
um trabalho mais assertivo, seguro e sustentável”, explica o gestor 
de operações da AgTech, Leonardo Luvezuti.

ricardosouza@netjen.com.br
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D - Líder de Mercado 
Chegou ao Brasil Lysol®, marca da RB Hygiene Comercial. Líder de 
mercado nos Estados Unidos, onde existe há mais de 100 anos, o produto 
desinfetante elimina 99,9% de vírus e bactérias de mais de 100 germes 
causadores de doenças. Uma pesquisa feita com pediatras no Brasil 
constatou o produto tem recomendação dos médicos. Com fórmula de-
senvolvida nos EUA, oferece uma desinfecção prática e segura, podendo 
ser utilizado nos mais variados ambientes e superfícies e dispensando o 
uso de esponja ou pano. Pode ser aplicado em pias, bancadas, latas de 
lixo, chuveiros, maçanetas e tecidos como sofás e colchões. 

E - Mantendo o Atendimento 
Mesmo diante do isolamento social, a Fronius do Brasil, empresa de 
origem austríaca que se dedica a soluções inovadoras nos segmentos 
energia solar, carregadores de bateria e tecnologia de soldagem, con-
tinua atendendo à grande demanda de clientes e parceiros. Somente 
nos últimos dois meses, a empresa registrou mais de 6 mil chamadas 
telefônicas, respondeu a 2,2 mil e-mails e contabilizou cerca de 2 mil 
mensagens vindas de distribuidores e parceiros, seja por whatsapp ou 
por meio do aplicativo Fronius Solution Partners. Com relação a possí-
veis reparos dos inversores solares da marca, carro-chefe de produtos 
da empresa, realizou quase 200 consertos em sua própria sede, em São 
Bernardo do Campo (http://www.fronius.com/pt-br/brasil). 

F - Mais Influentes da Tecnologia
A Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e 
negócios, anuncia a nomeação de João Lúcio de Azevedo Filho , pre-
sidente da companhia no Brasil, para a lista Hitec 50 dos profissionais 
latino-americanos mais influentes e notáveis do setor de tecnologia. A 
lista Hitec 50, que ganhou destaque a partir de 2011, é uma compila-
ção dos principais profissionais hispânicos em tecnologia da América 
Latina, Espanha e Portugal para celebrar sua liderança e conquistas. Os 
homenageados são avaliados por suas realizações no cenário global da 
tecnologia, em constante mudança, e por suas atividades de orientação 
e desenvolvimento profissional. Confira a lista completa do Hitec 50 em 
(http://hitecglobal.org/page/HITEC-50-2020). 

A - Bovino Clonado
“Lenda” da Embrapa, primeiro bovino clonado a partir de células so-
máticas a chegar à idade adulta no Brasil, e segundo animal clonado 
pela equipe de reprodução animal da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, morreu no último dia 18. Era um clone da raça Holandesa 
nascido em 4 de setembro de 2003, produzido a partir de células da 
granulosa retiradas de um outro animal morto. Lenda foi prova de que 
animais clonados podem ter vida semelhante aos demais, pois teve um 
desenvolvimento completamente normal e produziu quatro gerações de 
filhos, comprovando sua capacidade reprodutiva. Além disto, viveu por 
quase 17 anos, o que para um bovino é uma idade avançada.

B - Empreendedores do País
Empresas de alto crescimento, interessadas em participar do Scale-Up 
Endeavor, têm até o fim de junho para fazer a inscrição no programa. 
Realizado pela Endeavor, líder no apoio a empreendedores de alto 
impacto, o programa busca as chamadas “scale-ups” – com modelo de 
negócios escalável, são empresas maduras que já superaram o momento 
de provar seus produtos ao mercado e, agora, escalam com velocidade. 
A iniciativa oferece aos empreendedores participantes, mentorias e 
conexões com os maiores nomes de diferentes mercados e busca 60 
empresas. As inscrições, até o dia 22 de junho, podem ser feitas em: 
(https://endeavor.org.br/scaleup) ou em:(https://endeavor.org.br/sca-
leup/alimentos-bebidas) .

C - Virando o Jogo
O cenário de instabilidade e incertezas relacionadas à pandemia exige 
respostas e a busca de novos caminhos por todos os setores da sociedade. 
Para superar os desafios deste momento, o mundo corporativo ganha 
um novo aliado, com o surgimento do movimento #VamosVirarOJogo 
(http://www.vamosvirarojogo.org). A iniciativa, idealizada por César 
Souza, presidente do Grupo Empreenda, e por Alexandro Barsi, CEO 
e fundador da Verity Group, tem como propósito ser referência no 
compartilhamento de melhores práticas e ideias inovadoras para que 
as empresas possam passar pelos obstáculos da crise e se prepararem 
melhor para a construção do futuro. A ação já conta com mais de 350 
adesões em apenas 20 dias de atuação. 

G - Loja Virtual
Lançado por Mark Zukerberg na última semana, o Facebook Shops é 
uma nova funcionalidade que promete facilitar a migração do negócio 
off-line para o on-line e aumentar as vendas dos pequenos e médios 
empreendedores na mais popular rede social e no Instagram. Também 
conhecida como Tiendanube para os países que falam o idioma espanhol, 
a Nuvemshop oferece uma solução tecnológica de e-commerce. Sua 
plataforma para o desenvolvimento de lojas virtuais  consegue evoluir 
para acompanhar o crescimento dos negócios, sem importar o tamanho 
da operação. Saiba mais: (www.nuvemshop.com.br).

H - Equipamentos de Proteção 
A Printi, gráfica online e plataforma de produtos personalizados, acaba de 
anunciar a entrada de máscaras de tecido em seu novo portfólio de equipa-
mentos de proteção, criado para ajudar na prevenção e no combate à pandemia 
da Covid-19. Os produtos podem ser comprados individualmente ou em kits, 
além de oferecerem a possibilidade de personalização. A empresa informou 
que destinou um terço de sua operação para a produção de máscaras de 
proteção. Junto com os novos produtos de tecido, há modelos descartáveis 
feitos com TNT de 40 a 50g e contam com abas para nó, vendidos em pacotes 
com 10 unidade cada. Todos os produtos estão alinhados às orientações da 
OMS. Mais informações: (http://www.printi.com.br/mascaras).  

I - Combater a Covid-19 
A divisão Vision Care da Zeiss, líder mundial em tecnologia voltada 
à saúde da visão, lança a campanha #EuTeProtejo, com foco em três 
públicos: sociedade, parceiros e colaboradores. A ação contempla a 
doação de mais de 15 mil óculos de proteção a profissionais da saúde 
que estão na linha de frente no combate à Covid-19, em mais de 40 
hospitais públicos e filantrópicos de todo o país. Para a rede de óticas 
parceiras, a empresa realiza a doação de 15 mil máscaras de tecido e até 
250 mil tratamentos de lentes. A empresa também aderiu ao movimento 
#NãoDemita, assumindo o compromisso de não dispensar colaboradores 
em virtude da pandemia. Saiba mais (www.zeiss.com.br).

J - Bolsas para o Canadá
A University Canada West (UCW), privada e localizada em Vancouver, na 
província de British Columbia, está recebendo inscrições para seu programa 
de bolsa de estudos para outubro de 2020 até 2021 e o estudante já pode se 
matricular para o ano que vem. Em 2021, a UCW estará em um novo campus, 
no empreendimento chamado Vancouver House. De acordo com Luciana 
Duarte, coordenadora de admissões da universidade, os estudantes que se 
matricularem ainda em 2020 terão garantida a America’s Tuition. “Trata-se de 
uma bolsa de estudos que garante que residentes do continente americano 
paguem o valor doméstico, ou seja, o valor que um canadense pagaria, com 
bolsas de até 41 mil dólares”. Saiba mais: (www.cebrusa.com.br).

E agora, José? 

Essa pergunta não 
será feita apenas para 
o José, mas para as 
Marias, Fernandas, 
Antonios e muitos 
outros brasileiros após 
a pandemia

Trinta anos atuando 
exclusivamente no 
mercado de shopping 

centers e passando por 
muitas adversidades, como 
crise econômica e social, 
nunca enfrentei uma situa-
ção tão adversa como essa. 
Em contato com grandes 
amigos profissionais, esta-
mos já apostando em um 
shopping AC/DC – Antes 
da Covid e Depois da Covid. 

Me lembro claramente do 
dia 18 de março de 2020, 
quando, em videoconferên-
cia, recebemos a notícia do 
fechamento dos shoppings.

Bem antes, como sabem, 
já estava se falando de epi-
demia, que virou pandemia 
e, como uma boa brasileira, 
acreditei que talvez passás-
semos por isso com menos 
agressividade do que outras 
partes do mundo. 

De alguma forma esse 
vírus ficaria concentrado 
na Ásia, talvez atingindo 
levemente a Europa. Mas 
o desenho se revelou outro 
ao longo dos meses e cá 
estamos tentando compre-
ender e traçando planeja-
mentos consistentes para 
que possamos superar da 
melhor maneira possível. 
Mas o mundo mudou e o 
consumidor também.

Não vou me ater aos deta-
lhes da crise econômica que 
estamos apenas começando 
a enfrentar. Mas gostaria de 
dividir os meus pensamen-
tos em como o cliente vai se 
comportar. Após a reaber-
tura parcial ou completa, 
vamos nos deparar com 
um misto de desconfiança, 
preocupação e fiscalização 

dos nossos consumidores.
Planos operacionais já tra-

çados para a retomada, mas 
será que vamos conseguir 
atender e entender o que 
o nosso cliente espera dos 
templos de consumo? Será 
que a equipe de limpeza e 
manutenção, ora satisfató-
ria antes da crise, suprirá 
as exigências e a qualidade 
que o nosso consumidor 
espera? O olhar mudará. O 
nosso cliente será o fiscal de 
mall, onde qualquer falha ou 
ausência de cuidado sanitá-
rio reverberará cruelmente 
em canais de mídias sociais.

Por outro lado, estamos 
em um cenário dilacerado 
financeiramente. A corrida 
realizada junto a todos os 
lojistas foi feita. Acordos e 
negociações à beira do limi-
te para manter um pequeno 
equilíbrio financeiro. A 
meta de qualquer shopping 
center é sobreviver para a 
retomada. Mas quando final-
mente abrirmos as portas, a 
saúde financeira será sufi-
ciente para atender a todas 
as demandas e exigências? 

Será que teremos que nos 
reinventar com soluções 
corporativas do mercado 
como um todo? Será que as 
administradoras precisarão 
criar um protocolo unificado 
e uma relação muito mais 
próxima para auxiliar e reter 
o lojista enquanto auxilia e 
retém o consumidor?

Será um desafio que ne-
nhum livro ou especialista 
do segmento pode afirmar 
a solução. Mas uma coisa 
é certa: o profissional ou o 
empreendimento que não 
enxergar as mudanças e 
não criar as soluções mais 
assertivas, estará fadado ao 
fracasso. 

E agora, José? Você está 
se preparando para este 
indecifrável mundo novo?

 
(*) - Bacharel em Comunicação 

Social, com MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios pela UFF, 

é Superintendente do Center 
Shopping Rio.

Roberta Veloso (*)

Inflação pelo IPC-S 
recua na terceira 
semana de maio

Nesta apuração, cinco das 
oito classes de despesa com-
ponentes do índice registraram 
decréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Alimentação 
(0,71% para 0,50%). Nesta 
classe de despesa, cabe mencio-
nar o comportamento do item 
laticínios, cuja taxa passou de 
1,33% para 0,33%. 

Também registraram decrés-
cimo em suas taxas de variação 
os grupos: Vestuário (-0,18% 
para -0,32%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,28% para 0,23%), 
Despesas Diversas (0,20% para 
0,16%) e Comunicação (0,06% 
para 0,02%). Nestas classes de 
despesa, vale destacar o com-
portamento dos itens: roupas 
(-0,02% para -0,19%), artigos 
de higiene e cuidado pessoal 
(0,31% para 0,10%), alimentos 
para animais domésticos (0,84% 
para 0,50%) e mensalidade para 
internet (0,48% para 0,13%).

Em contrapartida, os gru-
pos Transportes (-2,58% para 
-2,47%), Habitação (-0,12% 
para -0,10%) e Educação, Lei-
tura e Recreação (-2,13% para 
-2,12%) apresentaram avanço 
em suas taxas de variação. 
Nestas classes de despesa, vale 
citar os itens: gasolina (-8,76% 
para -8,40%), computador e pe-
riféricos (0,18% para 2,82%) e 
passagem aérea (-17,62% para 
-16,24%) - (AI/FGV).

A previsão é ofertar, na sexta rodada, 22 aeroportos agrupados 
em três blocos regionais.
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O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Freitas, disse 
que aposta no sucesso do 
programa de concessões 
de aeroportos públicos 
à iniciativa privada. Para 
ele, o projeto de transferir 
os 43 terminais hoje ad-
ministrados pela Infraero 
à iniciativa privada não 
será afetada pelas conse-
quências econômicas da 
pandemia da Covid-19. 
“Por mais surpreendente 
que possa parecer, digo que 
nós vamos arrebentar na 
venda de aeroportos”, disse 
Freitas durante seminário 
virtual com investidores do 
banco Santander.

“Como assim? O mercado 
aéreo parou e vocês vão 
vender aeroportos?”. E eu 
respondo, vamos. E vamos 
vender pra caramba. Vamos 
vender os 43 aeroportos. 
Por uma razão simples, 
ousadia”, dissse o ministro, 
destacando que a oferta 
brasileira atrairá investido-
res estrangeiros em busca 
de boas oportunidades de 
negócios. Freitas, garantiu 
que o governo vai extinguir 
a obrigatoriedade de que 

Na avaliação acumu-
lada em 12 meses, o 
indicador apresenta 

retração de 1,3%. No acu-
mulado do ano o indicador 
recuou 6,4% contra o mesmo 
período do ano passado. Já 
em relação ao mesmo mês 
de 2019, o varejo apontou 
queda de 26,3%.

Após iniciar o ano com 
alta, em abril o indicador 
registrou a terceira queda 
mensal consecutiva e passou 
para o campo negativo na 
análise em 12 meses. Reflexo 
de um mercado de trabalho 
bastante fragilizado e com 
fraco crescimento da renda, 
fatores que estão sendo du-
ramente impactados pelos 
efeitos das restrições pela 
pandemia da COVID-19.

Ademais, dadas as adver-
sidades provocadas pela 

O segmento de “Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou queda de 83,3% em abril.
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Movimento do Comércio 
caiu 26,6% em abril

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, 
cedeu 26,6% em abril na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista

rior, descontados os efeitos 
sazonais. A atividade de 
“Supermercados, Alimentos 
e Bebidas” foi a única que 
evitou perdas, registrando 
variação de 0,1% no mês 
na série dessazonalizada. A 
variação acumulada em 12 
meses foi de 1,6% em relação 
ao ano anterior.

Já a categoria de “Teci-
dos, Vestuários e Calçados” 
recuou 2,9% no mês, expur-
gados os efeitos sazonais. 
Nos dados acumulados dos 
últimos 12 meses houve alta 
de 7%. Por fim, o segmento 
de “Combustíveis e Lubrifi-
cantes” apresentou retração 
de 18,2% em abril conside-
rando dados dessazonaliza-
dos, enquanto, na série sem 
ajuste, a variação acumulada 
foi de queda de 2,5%. Fonte: 
(boavistaservicos.com).

chegada do novo vírus e 
pelas medidas de isolamento 
social, pode-se esperar uma 
piora no emprego e no nível 
de consumo em 2020. 

Cenário que aponta para 
queda da atividade econô-

mica e do movimento do 
comércio nos próximos me-
ses. O segmento de “Móveis 
e Eletrodomésticos” apre-
sentou queda de 83,3% em 
abril após já ter registrado 
baixa de 13,5% no mês ante-

Governo Federal aposta no sucesso 
da venda dos aeroportos

provavelmente, para o dia 
21 de março.

“Estamos muito confian-
tes. E essa confiança não 
é desarrazoada. Ela nasce 
das conversas que temos 
tido com os investidores. 
Sabemos que estamos no 
caminho certo e vamos 
começar a perceber isso 
com os primeiros leilões 
bem-sucedidos. E vamos 
caminhando a passos len-
tos para atingir nossa meta 
de R$ 239 bilhões”, disse 
Freitas, garantindo que não 
faltarão linhas de créditos 
(ABr).

15% do capital do grupo 
econômico que assuma um 
aeroporto pertença a uma 
empresa aeroportuária. 

“Vamos acabar com a 
restrição, permitindo que 
qualquer um possa operar 
um aeroporto com o suporte 
de um operador aeroportu-
ário. Isto abre espaço para 
os fundos de investimento, 
fundos de pensão, fundos 
soberanos. O que já está 
repercutindo bem no merca-
do”, disse o ministro, confir-
mando a realização da sexta 
rodada de concessão para o 
primeiro trimestre de 2021, 
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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

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

RONISCLEIDE DE JESUS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Piranhas, Estado de Goiás (CN:LV.A/005.FLS.034 BARRA DO ROCHA/BA), Pira-
nhas, GO no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (17/04/1984), 
residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1459, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Luciano Pereira e de Sueli Silva de Jesus. VANESSA DE OLIVEIRA 
MARTINS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e dois (26/10/1982), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
1459, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Ferreira da Silva e de Angela de 
Oliveira Martins da Silva.

JOSE DIONIZIO DE LIMA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Varze-
lândia, Estado de Minas Gerais, Varzelândia, MG no dia trinta de junho de mil novecen-
tos e quarenta e nove (30/06/1949), residente e domiciliado Rua Baltazar Donato, 95, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Dionizio de Lima e de 
Victorina Lopes dos Reis. JOSELITA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão apo-
sentada, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/014.FLS.369 ITAQUA-
QUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e 
cinquenta e dois (14/06/1952), residente e domiciliada Rua José Gama de Miranda, 137, 
Vila Menezes, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filha de Anacleto 
dos Santos e de Anita dos Santos.

ODAIR DE MOURA COLOGNEZI, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de 
mil novecentos e cinquenta (29/03/1950), residente e domiciliado Rua Araticum, 44, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Colognezi e de Therezinha 
Maria Colognezi. LEIDIANA SALOMÉ DE SOUZA, estado civil solteira, profissão lider 
de limpeza, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/027.FLS.012-1º 
OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no dia treze de agosto de 
mil novecentos e setenta e oito (13/08/1978), residente e domiciliada Rua Araticum, 44, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Epaminondas Alves de Souza e 
de Maria Creuza Salomé de Souza.

FABIANO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista rodoviário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.252V CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (02/12/1981), residente e domicilia-
do Rua Cachoeira Utupanema, 339, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Rosevaldo José da Silva e de Vanda Bertoldo Mateus da Silva. ANDRESSA 
DE JESUS AQUINO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/030.FLS.290-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de 
mil novecentos e oitenta e seis (08/04/1986), residente e domiciliada Rua Coronel Paulo 
Mariano, 229, Vila Frugoli, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Ribeiro de 
Aquino e de Vandira de Jesus Aquino.

WILLIAM ANTONIO ESTEVAM, estado civil solteiro, profissão auxiliar de escritório, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.027-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(05/04/1992), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 544, apartamento 111-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cláudio 
Estevam e de Creusa Antonio. BRUNA AGUADO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado 
(CN:LV.A/284.FLS.024-DIADEMA/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e dois 
de maio de mil novecentos e noventa e nove (22/05/1999), residente e domiciliada Rua 
Bartolomeu Ferrari, 544, apartamento 111 A, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas de Oliveira e de Priscilla Moreira Aguado 
Oliveira.

JOSÉ GALDINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante de pedreiro, 
nascido em Ibateguara, Estado de Alagoas (CN:LV.A/009.FLS.226V-IBATEGUARA/
AL), Ibateguara, AL no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta e nove 
(29/03/1979), residente e domiciliado Rua das Uajarás, 100, Jardim São João, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Galdino da Silva e de Pedrina Maria da Concei-
ção. SILENE SOUZA TIBURTINO COSTA, estado civil solteira, profissão cozinheira, 
nascida em Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.218-LI-
VRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA), Livramento de Nossa Senhora, BA no dia 
vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta (25/04/1980), residente e domiciliada 
Rua das Uajarás, 100, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Inácio Costa e de Helena de Souza Tiburtino.

RAFAEL SOUZA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido em Ire-
cê, Estado da Bahia, Irecê, BA no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(12/02/1990), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 199, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Bezerra da Silva e de Cirleide Pereira Sou-
za. BRUNA PAULINO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.171 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa (04/07/1990), residente e domi-
ciliada Rua Salvador do Sul, 199, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcelo Pedro de Oliveira e de Cleuza Paulino de Oliveira.

AILDO PEREIRA ASSUNÇÃO, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e se-
tenta e seis (22/08/1976), residente e domiciliado Rua Lucrécia Bori, 66, casa 02, Jardim 
Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Auri Pereira Assunção e de Maria Nubia 
Assunção. ROSINEIDE HONORATO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Três Pontas, Estado de Minas Gerais, Três Pontas, MG no dia treze de setembro de 
mil novecentos e oitenta e três (13/09/1983), residente e domiciliada Rua Lucrécia Bori, 
66, casa 02, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Honorato e de 
Maria Aparecida Jeronimo Honorato.

GABRIEL ESPEDITO PEREIRA DE NORONHA, estado civil solteiro, profissão apren-
diz, nascido em Arco Verde, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/019.FLS.172V-TUPANA-
TINGA/PE), Arco Verde, PE no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove (18/12/1999), residente e domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 1039, Vila Progres-
so, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Manoel de Noronha e de Maria Fabiana 
Pereira da Silva de Noronha. LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/663.FLS.253-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e noventa e seis (17/08/1996), residente e domiciliada Rua Padre Antão 
Jorge, 1039, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Rodrigues 
da Silva e de Fatima Aparecida Rodrigues de Oliveira.

RENAN TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de informa-
ções gerenciais, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.109-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(09/11/1987), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 461, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Vitaliano dos Santos e de Vilma 
Alves Teixeira. FERNANDA SENA RAMOS, estado civil solteira, profissão técnico em 
enfermagem, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.078V GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (16/02/1989), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 461, Conjunto Habi-
tacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Marques Ramos 
e de Denise de Araujo Sena.

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: RONALDO JOSÉ DE LIMA JUNIOR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Assis, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ronaldo José de Lima e de Odaira Renata 
Ribeiro da Silva Lima. A pretendente: YASMIN GALVÃO DO NASCIMENTO, 
profissão: editora de imagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Djanira Galvão do Nascimento.

O pretendente: VALDEMIR TENORIO DOS PASSOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Demetrio Beserra dos Passos e de Luzanira 
Tenorio dos Passos. A pretendente: LUCIA HENRIQUE RIBEIRO, profissão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: Xambré, PR, data-nascimento: 
09/08/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Creosnil da Rocha 
Ribeiro e de Aparecida Henrique Ribeiro.

O pretendente: OSNI RODRIGUES DE SOUZA, profissão: coronel da PM, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1956, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Francisco de Souza e de Bernides 
Rodrigues de Souza. A pretendente: MARIA LUCIA DE ALMEIDA, profissão: agente 
de saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/1956, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Simões de Almeida 
e de Quiteria Francisca de Almeida.

O pretendente: VILMAR LOURENÇO BARBOSA, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pitanga, PR, data-nascimento: 18/09/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Levi Lourenço Barbosa e de Anailde Nunes 
Barbosa. A pretendente: ANDREIA PAULA DIAS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Del Cid Dias e de Cleuza Maria 
Dias.

O pretendente: JOSÉ LUCIANO MOREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 20/09/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Moreira da Silva e de Maria Francisca 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA FERNANDES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 23/05/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Fernandes Neto e de Angela Maria da 
Silva Fernandes.

O pretendente: VITOR MIRANDA BORGES, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1994, residente e 
domiciliado em Itanhaém, SP, filho de Luthero Sergio Borges e de Solange Moreira de 
Miranda Borges. A pretendente: LETICIA XAVIER FONTES, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Souza Fontes e de 
Lucimara da Silva Xavier Fontes.

O pretendente: DEIVID SANCHES CABRAL CARNEIRO, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nedgede Cabral Carneiro e de Ana Maria 
Calles Sanches. A pretendente: THAMMY AKAMINE, profissão: engenheira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Takeharu Akamine e de Nair Sumiko Sigemi 
Akamine.

O pretendente: SIDNEI BENEDITO LEOPOLDINO, profissão: assistente jurídico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sidnei Leopoldino e de Terezinha dos 
Santos Silva. A pretendente: LARISSA ROSSI ALMEIDA, profissão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rene Xavier de Almeida e de Luciana Rossi 
Xavier de Almeida.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: VANILSON VALDENOR DE ALENCAR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/02/2000, comerciante, natural de Simplício Mendes - PI, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Valdenor Francisco de Alencar e de Valdete Maria de Moraes 
Alencar; A pretendente: ADNILDES MORAIS COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/02/1992, do lar, natural de Campinas do Piauí - PI, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Averlandes Pereira Costa e de Maria Leonília de Morais Sousa.

O pretendente: JULIO CESAR GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/08/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Edinalva Gomes da Silva; A pretendente: DAYANE APARECIDA DE JE-
SUS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 31/05/1992, auxiliar de cozinha, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João 
Neres dos Santos e de Silvanira Maria de Jesus Cruz.

O pretendente: JOSÉ ANDERSON LEANDRO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/01/1988, eletricista, natural de Sertânia - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antônio Rodrigues da Silva e de Mônica Márcia Leandro Rodrigues; 
A pretendente: MARILEUSA SANTOS DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 
19/05/1985, cozinheira, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Antonio Robson do Nascimento e de Marinalva de Jesus Santos do Nascimento.

O pretendente: EDUARDO RUMEING DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/12/1984, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Francisco Ribeiro de Souza e de Zeazelita Maria da Silva Souza; 
A pretendente: LUCIANA DOMENECH DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/07/1974, confeiteira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Eduardo Gomes da Silva e de Rosario Domenech da Costa.

O pretendente: ORLANDO DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 09/10/1964, instalador 
de piso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de João Francisco da Silva e de Benvinda Maria da Silva; A pretendente: ALEIDE 
GONÇALVES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 13/06/1973, do lar, natural 
de Barra do Corda - MA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Jose Leopoldino da Silva e de Maria de Lourdes Gonçalves da Silva.

O pretendente: FELIPE LIMA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/02/1990, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Marco Aurelio dos Santos e de Laudecy Josefa de Lima Santos; A pretendente: 
MAISA BRITO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 07/06/1995, manicure, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Onofre da Silva e de Francisca Zeuda de Brito.

O pretendente: WILYAN DE OLIVEIRA PINHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/07/1989, técnico de tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Roberto da Silva Pinheiro e de Lu-
cilene Maria de Oliveira Pinheiro; A pretendente: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 30/06/1981, assistente administrativo, natural de Jaboatão 
dos Guararapes - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose 
Silvestre da Silva e de Maria Edna Pereira da Silva.

O pretendente: LUCAS DO NASCIMENTO FREIRE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/05/1990, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Eudes Alves Freire e de Ana Lucia do Nascimento Freire; 
A pretendente: GABRIELA ROCHA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 
20/03/1992, nutricionista, natural de Gandu - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Gideval Paixão de Almeida e de Elenilda Rocha do Nascimento.

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

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS RAMOS IGLESIAS, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (27/06/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Carlos Iglesias e de Iracilda de Paula Ramos Iglesias. A 
pretendente: VITÓRIA GOMES FERREIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida nesta Capital, Perus, SP no dia (22/11/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adauto Ferreira e de Rosilene Gomes da Silva.

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: MATHEUS DA CONCEIÇÃO BARROS, de nacionalidade brasileira, 
profissão consultor de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/05/1997), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel 
Silvamar Barros e de Claurinda Maria da Conceição Barros. A pretendente: THAYS 
PALOMBO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/07/2000), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Alexandrino de Carvalho e de Sheila 
Palombo de Carvalho.

O pretendente: PAULO BAPTISTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
servidor público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/04/1978), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Baptista 
Ferreira e de Olga Mingues Ferreira. A pretendente: MARIA LINDALVA DA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, profissão líder de produção, estado civil divorciada, nascida em 
Engenheiro Beltrão - PR, no dia (12/03/1975), residente e domiciliada em Indaiatuba - SP, 
filha de Luiz Gonçalves da Costa e de Maria Socorro Costa.

O pretendente: RONALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão esto-
quista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/01/1979), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José dos Santos e de Inês dos 
Santos. A pretendente: RUTE IZABEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
do lar, estado civil solteira, nascida em Jaboatão - PE, no dia (08/03/1990), residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Eugenio da Silva e de 
Hozana Izabel de Souza.

O pretendente: RAFAEL CAMARGO TRIDA, de nacionalidade brasileira, profissão advo-
gado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/02/1982), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Wilson de Assis Trida e de 
Majupyra Camargo Trida. A pretendente: LUCIANA ALVES CÂMARA, de nacionalidade 
brasileira, profissão supervisora escolar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (21/01/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo SP, filha 
de Frederico Câmara e de Nilce Magro Câmara.

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: ALEXANDRE MARCOS MARTINS, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leadiva Alberia Martins. A pretendente: LIDIANE 
ISIDORO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta capital, Belenzi-
nho - SP, no dia (11/12/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Paulo Lopes da Silva e de Maria José Isidoro da Silva.

O pretendente: RODRIGO ALVES DE GOIS, estado civil solteiro, profissão coorde-
nador, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 09/10/1992, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aluisio Alves de Gois e de Rosemary 
Torres Alves de Gois. A pretendente: DAIANE SEVERINA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Suzano - SP, no dia (15/11/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Antonio da Silva e de 
Ivonete Severina da Silva.

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ALEXANDRE LUIZ ROCHA DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão coordenador de produção, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 
(26/01/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João 
Luiz dos Santos e de Maria Luiza de Souza Rocha dos Santos. A pretendente: SANDRA 
ISHIKAWA, estado civil solteira, profissão analista contábil, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (25/05/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José 
Masaharu Ishikawa e de Rosa Takako Ishikawa.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: FELIPE ROSA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão fiscal 
de loja, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/04/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jair Rosa de Oliveira e de Vera Lucia de Brito Oli-
veira. A pretendente: ADEILSA NASCIMENTO SILVA, estado civil divorciada, profissão 
cuidadora, nascida em Guarulhos - SP, no dia (03/07/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gerson Cândido da Silva e de Adalgisa do 
Nascimento Silva.

O pretendente: KLEBER EDIO DE JESUS,  estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Ubatan - BA (Registrado em Santo Amaro -  BA), no dia (20/12/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Edio de Jesus 
e de Rosenilda de Jesus. A pretendente: MÔNICA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão operadora sac I, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (19/08/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos da Silva 
e de Valeria Joana da Silva.

O pretendente: LUIZ CARDONA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista fiscal, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (01/03/1975), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Cardona e de Antonia Eloi Cardona. A 
pretendente: KELLY CRISTINA QUINTELA, estado civil solteira, profissão psicóloga, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (09/12/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto Quintela e de Luiza da Luz Quintela.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão analista juridico, nascido em Jaraguá, SP, no dia (22/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Cesario dos Santos e de Edvania Maria de 
Oliveira. A pretendente: ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ismael Silva de Souza e de Diranete Oliveira de Sousa Silva.

O pretendente: FELIPE NUNES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/2000), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, filho de Acacio Nunes de Sousa e de Maria Lete Gonçalves de Sousa. A 
pretendente: SHIRLEI DE LIMA COSTA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Capoeiras, PE, no dia (25/08/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Claudio Gomes da Costa e de Marlene Felomena de Lima Costa.

O pretendente: DANIEL GONDIM DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sinilza Adelia Godim dos Santos. A pretendente: DAYANA DA 
SILVA PINHEIRO, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/11/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Valmir Pinheiro Barbosa e de Lucia Barbosa da Silva.

O pretendente: GENILDO FAUSTINO BEZERRA, estado civil viúvo, profissão supervisor de 
saneamento básico, nascido em Ibateguara, AL, no dia (11/01/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Faustino Bezerra e de Maria Edileuza Caetano. 
A pretendente: MARIA MEIRELES GONÇALVES, estado civil divorciada, profissão esteticista, 
nascida em São Geraldo do Baixio, MG, no dia (03/02/1962), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria Gonçalves e de Eunice de Oliveira Meireles.

O pretendente: RODOLFO VITOR DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia (09/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Marques de Castro e de Marinalva da Silva Castro. 
A pretendente: ELIANE CRISTINA DE LIMA, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Bom Sucesso, PR, no dia (18/06/1972), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José de Lima e de Eva Lemes de Lima.

O pretendente: JONNATHAN DA SILVA MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão 
operador de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Sebastião de Medeiros e de 
Gilvanete Barboza da Silva Medeiros. A pretendente: PATRICIA ALMEIDA DE LIMA, 
estado civil divorciada, profissão administrativo financeiro, nascida em Suzano, SP, no dia 
(28/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mauricio 
de Lima e de Francisca Almeida de Lima.

O pretendente: GERSON QUIRINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Carlos dos Santos e de Cecilia 
Quirino dos Santos. A pretendente: CÍCERA NOELIR BATISTA, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em Sertânia, PE, no dia (20/05/1983), residente e domi-
ciliada em Floresta, PE, filha de João Batista de Melo e de Maria das Neves de Melo.

O pretendente: MACIEL DE QUEIROZ OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão balco-
nista, nascido em Tororó, BA, no dia (27/03/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson Batista de Oliveira e de Maria José de Queiroz Oliveira. A 
pretendente: SHIRLEY SILVA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Arizaldo Jose de Queiroz e de Marluce Nunes da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO SOARES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão proje-
tista, nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (05/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Soares de Sousa e de Maria Luciene de Sousa. 
A pretendente: GIOVANA DAMIANA SILVA NOLETO, estado civil solteira, profissão promo-
tora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Nilton Francisco Noleto e de Maria Aparecida Silva Ferreira.
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O Brasil, a logística e 
os “voos de galinha”

Se há algo que 
também tem ajudado 
as pessoas nesse 
momento difícil, é a 
logística

É bem interessan-
te como algumas 
profissões e seg-

mentos ocupacionais são 
lembrados em função de 
datas comemorativas ou 
de intervenções externas 
que podem atuar sobre 
o sistema. Por exemplo, 
lembramos muito dos pro-
fessores por ocasião da 
comemoração do seu dia, 
que aqui no Brasil ocorre 
em 15 de outubro. 

Nos dias de hoje, por 
exemplo, em função dos 
reflexos da pandemia da 
Covid -19 a que todos nós 
estamos submetidos, a 
profissão do médico e dos 
demais profissionais liga-
dos à área da saúde vem 
à tona, ressaltando a sua 
enorme importância den-
tro da sociedade como um 
todo. Hoje, os médicos e as 
pessoas vinculadas à área 
de saúde, estão fazendo um 
trabalho extraordinário. 
Mas, se há algo que também 
tem ajudado as pessoas 
nesse momento difícil, é a 
logística.

Como fazer para que 
respiradores adquiridos 
em países como a China 
cheguem ao nosso país e 
sejam direcionados aos 
hospitais sem a intervenção 
da logística? Para aqueles 
que têm o privilégio de 
trabalhar em home-office e 
comprar comida por meio 
da internet, por exemplo, 
isso só é possível por meio 
de uma grande movimenta-
ção de toda a cadeia de su-
primentos. Portanto, mais 
do que uma necessidade 
econômica - que já justi-
ficaria a importância dos 
processos logísticos - trata-
se também da necessidade 
de sobrevivência.

Muitos defendem que 
a humanidade passa, de 
tempos em tempos, por 
importantes provações 
para que, da extrema 
necessidade se obtenham 
soluções e melhorias na 
vida das pessoas. Bom, 
na minha despretensiosa 
opinião, não acredito que 
o ser humano deva obri-
gatoriamente passar por 
tantos sofrimentos para 
obter ganhos evolutivos. 
Será que só funcionamos 
por meio do “no pain, 
no gain” (sem dor, sem 
ganho)?

No entanto, para os pro-
cessos logísticos, que são 
o foco desse texto, isso 
realmente ocorre. Atual-
mente, com as medidas 
de restrições impostas 
pela quarentena, os pro-
cessos logísticos estão 
sendo colocados à prova, 
especialmente se conside-
rarmos as importações de 
produtos com entrega em 
tempo recorde ou mesmo 
as entregas para atender ao 
e-commerce, maneira pela 
qual os consumidores bra-
sileiros passaram a adquirir 
produtos e têm, assim, 
movimentado a economia.

Já se tem observado, de 
uma forma geral - alguma 
restrição ou gargalo - nas 
entregas conhecidas como 
“last mile” (última milha), 
nas quais a mercadoria sai 
de um armazém ou cen-
tro de distribuição para 
o destino final, podendo 
ser um B2B ou um B2C. 
Acredito ser um momento 
importante para se definir 

regularizações, meios al-
ternativos para transportes 
e armazenagem e outras 
melhorias e inovações para 
o setor. 

Por que não utilizar os 
drones em determinadas 
entregas? Com relação 
às entregas, muitas delas 
não são finalizadas devido 
à ausência do morador no 
momento da entrega. Tal-
vez seja uma oportunidade 
para massificar as caixas de 
correios inteligentes (os 
chamados “lockers”). É 
evidente que não é nesse 
texto que vamos discutir 
soluções para questões 
complexas conforme as 
apresentadas, mas é ne-
cessário fazer evoluir ideias 
desse tipo para futura 
aplicação.

Voltando ao pensamen-
to de que algumas ações 
apenas ocorrem quando 
se defrontam com algum 
problema mais grave, ou 
seja, sempre na correção, 
quando muitas vezes po-
deria ser na prevenção, 
vamos analisar a greve dos 
caminhoneiros que acon-
teceu no ano de 2018. Por 
mais justa que ela tenha 
sido, essa mobilização cau-
sou graves problemas de 
abastecimento em todas as 
regiões do país e disparou 
um alarme com relação à 
multimodalidade no Brasil.

Dados da CNT (Con-
federação Nacional do 
Transporte), mostram que 
o segmento de cabotagem - 
transporte realizado na cos-
ta marítima entre portos de 
um mesmo país - registrou 
crescimento de 38,2% no 
segundo semestre de 2018, 
logo após a greve. E con-
tinua crescendo, mesmo 
com todas as dificuldades. 
Com uma extensa costa 
marítima e com boa parte 
da população brasileira 
vivendo próxima a essa 
costa, é estranho pensar 
em como a cabotagem, só 
depois de 2018, começou 
a apresentar crescimentos 
expressivos.

Poderíamos ficar por 
horas apontando as opor-
tunidades de negócios e 
melhorias de processos 
logísticos que podem im-
pactar positivamente na 
vida de todos nós. Parcerias 
público-privadas, com base 
no tripé da sustentabilida-
de (desenvolvimento eco-
nômico, social e ambien-
tal) podem proporcionar 
excelentes projetos para a 
logística no Brasil. Ressalto 
aqui, que essas parecerias 
devem ser transparentes, 
para que não haja a pro-
miscuidade nos negócios 
que, infelizmente, ainda 
acontece em nosso país.

Você pode estar se per-
guntando: será que faze-
mos tudo errado? Obvia-
mente que não, somos um 
país de grande potencial 
(o agronegócio é um ótimo 
exemplo), mas que precisa 
dar sustentabilidade aos 
seus projetos de futuro. Por 
algum motivo, nós ainda 
estamos na condição de 
melhorias inconsistentes, 
ou seja, são os famosos 
“voos de galinha”. 

Quem sabe não seja 
esse o momento de nos 
reinventarmos em termos 
de nação que almeje um 
futuro melhor para sua 
população? E, com certeza, 
nesse caminho a logística 
tem uma participação mais 
que especial.

(*) - É professor tutor 
do Curso Superior de Tecnologia em 

Logística do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Roberto Pansonato (*)
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Construção 
civil segue 
desaquecida e 
pouco confiante

A Sondagem Indústria da 
Construção Civil, divulgada 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), com apoio da 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), indica 
que a indústria da construção 
continua sofrendo os efeitos da 
pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) em abril, embora a 
queda mais brusca tenha ocor-
rido em março. Os índices de 
evolução do nível de atividade 
e do número de empregados 
permanecem bem abaixo da 
linha de 50 pontos, indicando 
que ambos estão em queda em 
relação ao mês anterior.

O indicador de evolução do 
nível de atividade registrou 
29,4 pontos, o segundo menor 
valor da série histórica, abaixo 
apenas do valor observado em 
março. Já o índice de evolução 
do número de empregados 
recuou para 24,1 pontos, o 
terceiro menor valor da série, 
superando apenas os registros 
de dezembro de 2015 e janeiro 
de 2016.

Consequentemente, a ociosi-
dade está elevada: o indicador 
de Utilização da Capacidade 
Operacional, que reflete os 
efeitos da queda da atividade 
econômica registrou o valor 
mais baixo da série histórica.

A falta de confiança é consoli-
dada entre os empresários, que 
estão pouco dispostos a investir 
diante da baixa expectativa de 
crescimento para os próximos 
6 meses. O ICEI-Construção 
registrou 37,6 pontos em maio, 
após aumento de 2,8 pontos 
frente a abril. Contudo, per-
manece 12,4 pontos abaixo da 
linha divisória (AI/CBIC).

Os empresários do segmento da moda enfrentam queda brusca 
no faturamento.
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A nova parceria vai pro-
porcionar, de maneira 
gratuita, um conjunto 

de consultorias para geren-
ciamento de crise e gestão 
financeira em 220 de peque-
nos negócios em seis estados 
brasileiros (Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais).

As consultorias serão 
oferecidas ao longo de dois 
meses, customizadas para 
a realidade de cada empre-
sa, no formato online, para 
atender às recomendações 
de distanciamento social 
devido ao Coronavírus. 
Serão seis encontros vir-
tuais, totalizando 12 horas 
de atendimento, divididos 
em três temáticas: gestão 
financeira; linhas de crédito 
disponíveis no mercado; e 
dispositivos do governo e 
outras ações para o enfren-
tamento da pandemia. 

De acordo com o diretor 

A empresa investiu na revisão de seu processo e preparação 
dos gestores das novas vagas.
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vida das empresas em todo 
o mundo. Muitas delas hoje 
se veem à frente do desafio 
de cortar custos com uma 
faca bem afiada, frear pla-
nos de expansão e demitir 
boa parte de seus colabora-
dores. No entanto, algumas 
delas estão nadando contra 
essa maré e aumentando 
seus times, como é o caso 
do Chama, aplicativo que 
conecta revendedores de 
botijão de gás a consumi-
dores. 

Com um plano agressivo 
de crescimento, o Chama 
se viu diante do desafio de 
aumentar o seu time por 
meio de um processo de 
recrutamento e onboarding 
onlines, já que, durante o 
período de distanciamento, 
a empresa cresceu o seu 
quadro de funcionários 
em 25%, com contratações 
feitas totalmente online. 
Para garantir o sucesso, a 
empresa investiu na revisão 
de seu processo e prepara-
ção dos gestores das novas 
vagas. 

O processo de seleção, 
que já era composto por 
algumas etapas online, 
passou a contar com uma 
ferramenta que digitalizou 
todas as fases - candidatu-
ra, filtragem de currículos, 
análise, testes cognitivos e 
de personalidade, além do 
agendamento de realização 
das entrevistas. Estas últi-

A Fujitsu, líder em tecnologia 
da informação e da comuni-
cação, está trabalhando para 
apoiar as organizações na 
continuidade de seus negó-
cios e facilitar a adequação do 
trabalho remoto nesta fase de 
pandemia. É fato que a crise 
do Coronavírus se tornou uma 
grande aceleradora da trans-
formação digital, tema decisivo 
para o futuro dos negócios. As 
soluções disponíveis podem 
auxiliar as organizações no 
armazenamento e comparti-
lhamento seguro de arquivos 
internos, gerenciamento do 
fluxo de trabalho individual 
e de equipes, integração de 
processos e serviços em dis-
positivos móveis, entre outras 
facilidades. 

No caso de Cloud Com-
puting, os clientes podem 
adquirir acesso gratuito por 
2 meses, já para a plataforma 
RunMyProcess, por 30 dias. 
As solicitações são realizadas 
por e-mail e passam por uma 
avaliação antes de serem con-

A infraestrutura de Cloud da Fujitsu está habilitada para 
atender ao compliance de pequenas, médias e grandes empresas.
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Como fortalecer pequenas empresas 
da cadeia produtiva da moda

Diante do cenário desafiador vivenciado pelo segmento da moda, o Sebrae e a Lojas Renner se uniram 
para apoiar micro e pequenas empresas que fazem parte da cadeia produtiva da varejista

Lojas Renner, Henry Costa, 
a capacitação ajudará os 
pequenos empresários a 
se adequarem a este novo 
momento, permitindo que 
eles utilizem os recursos 
disponíveis da forma mais 
adequada. “Estamos traba-
lhando de maneira colabo-
rativa com nossos parceiros, 
buscando soluções conjun-
tas que preservem a força 
do setor”, afirma.

Parte das empresas bene-
ficiadas pelas consultorias 
também receberá da Renner 
um subsídio financeiro, com 
o objetivo de auxiliar na ma-
nutenção dos empregos e na 
reestruturação do negócio, 
podendo impactar positiva-
mente mais de 2 mil pesso-
as. O investimento total da 
varejista é de R$ 1,5 milhão. 
O contato está sendo feito 
pelos gestores do Sebrae nos 
estados, comunicando que a 
consultoria está disponível 
(AI/Sebrae).

técnico do Sebrae, Bruno 
Quick, com o serviço indi-
vidualizado, os empresários 
terão condições de avaliar 
qual caminho seguir na ges-
tão dos negócios, a partir da 
realidade. “A finalidade é um 
atendimento que leve clare-
za para esse empresário na 
tomada de decisão, porque 
ele não pode esperar muito 

para redirecionar o seu 
negócio. Ele precisa de um 
atendimento pontual, rápido 
e efetivo para a gestão e 
sobrevivência da empresa”, 
explica. 

Os empresários do seg-
mento da moda afirmaram 
ter enfrentado queda brus-
ca no faturamento. Para 
o diretor de produto das 

Empresa se adapta e aumenta 
25% do seu quadro de funcionários

mas, passaram também a ser 
otimizadas, garantindo que 
um maior número de pes-
soas pudessem participar 
da avaliação 360 do candi-
dato. Após a seleção, outras 
etapas foram virtualizadas: 
aprovação do candidato, 
carta-oferta, contratação, e 
até, o onboarding do novo 
colaborador. 

Segundo Lucas Cravo, 
Head de Finanças e Pessoas, 
a necessidade de fazer todo 
o processo de contratação 
online fez com que o Chama 
se preocupasse ainda mais 
com as boas-vindas aos 
candidatos. Este foi o grande 
desafio da coordenadora de 
RH, Joana Maffi. “Estimu-
lamos sempre o envio de 
boas vindas, passando nossa 
energia e cultura”. 

Para alegria dos gestores e 
do time de RH, os retornos 
dos colaboradores quanto 

ao onboarding virtual têm 
sido positivos.

“Mesmo sabendo que as 
coisas chegariam na mi-
nha casa, fiquei surpresa 
quando vi o carinho com 
que tudo foi preparado. Me 
senti muito acolhida, prin-
cipalmente com as men-
sagens de boas-vindas do 
time”, diz Bruna Munhoz, 
especialista de Estratégia 
de Marketing. “Começar 
um emprego novo já tem 
seus desafios, ainda mais 
durante os tempos de qua-
rentena e incertezas; por 
outro lado, a experiência de 
ver os colegas de trabalho 
nos seus lares, faz com que 
se crie um ambiente posi-
tivo e que se transfere na 
hora do trabalho”, completa 
Gabriela Leal, Analista 
Sênior de Estratégia & BI. 

Fonte e mais informações: 
(www.chama-app.com.br).

Soluções gratuitas para organizações na continuidade dos negócios
das empresas com relação à 
nuvem e indicar quais são as 
melhores maneiras de aplicar 
a tecnologia internamente 
para alcançar resultados mais 
assertivos. 

A plataforma RunMyPro-
cess, da Fujitsu, pode ser 
uma aliada das empresas para 
criar, testar e dimensionar 
aplicações independentes, 
conectando processos digi-
tais de forma rápida e segura. 
A plataforma, baseada na 
nuvem, permite modelar e 
otimizar processos e integrar 
sistemas e serviços - tanto 
online quanto locais, por meio 
de smartphones, tablets, PCs 
e outros dispositivos móveis. 
As solicitações devem ser 
feitas, respectivamente, por 
meio dos e-mails (comer-
cial.cloud@br.fujitsu.com) e 
(runmyprocess@br.fujitsu.
com). O time comercial 
fará a avaliação do pedido 
e informará se a empresa se 
adequa às condições de uso 
(AI/Fujitsu).

cedidas. A infraestrutura de 
Cloud da Fujitsu é baseada em 
privacidade, segurança e está 
habilitada para atender aos 
requisitos de compliance de 
pequenas, médias e grandes 
empresas. É verdade que uma 
solução não se adapta a todos 
os casos de necessidade de 
adoção da nuvem.

Por isso, a empresa japonesa 

oferece uma gama completa 
de soluções e serviços que 
ajudam os clientes a atingir os 
seus objetivos — com maior 
rapidez, baixo custo e maior 
agilidade — na sua migração 
para a nuvem. Além de ofe-
recer a plataforma, a Fujitsu 
também disponibiliza consul-
tores que podem realizar um 
mapeamento das necessidades 



Matéria de capa

“A construção 
de um 

planejamento 
de vida ajuda a 
estabelecer um 

propósito ou norte 
compensador para 

que tenham um 
caminho claro a 

percorrer
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“Diante das profundas mudanças vivenciadas 
por todos com o avanço do Coronavírus e das 
perspectivas de um “novo normal”, que deve 

surgir após o fim da pandemia, o Sebrae reconhece o papel 
fundamental dos educadores para despertar comportamen-
tos e atitudes empreendedoras nos estudantes. Com este 
objetivo, o Sebrae elaborou uma lista com cinco dicas para 
ensinar o empreendedorismo em tempos de crise”, afirma 
o gerente de Educação Empreendedora, Gustavo Cezário.

Divulgue as características 
empreendedoras para os estudantes

Na Escola do Sebrae, em Minas Gerais, um grupo de alu-
nos do Ensino Médio enxergou novas possibilidades para 
um negócio que desenvolviam dentro da escola. A empresa 
deles, chamada “Sweet Trust”, vendia doces e guloseimas 
sem a presença de um vendedor no local para receber o 
dinheiro. As vendas eram feitas na base da confiança. Com 
a suspensão das aulas, os alunos tiveram a ideia de levar o 
negócio para dentro do condomínio onde moram já que, com 
as medidas de distanciamento social, as pessoas poderiam 
consumir os produtos sem sair de casa. 

O professor de Biologia Lucas Collares explica que é 
importante estimular a postura empreendedora dos alunos 
mesmo sem as aulas presenciais: “Mantemos o contato 
por meio de um grupo em um aplicativo de mensagens, 
onde estimulo essa postura empreendedora de autonomia 
e proatividade deles, tanto para aprenderem como para 
aplicarem o conhecimento”.

Enfatize o comportamento 
empreendedor de personagens 
históricos e da literatura

O ensino por meio de exemplos, principalmente para os 
alunos da Educação Básica, que inclui o Ensino Fundamental  
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professor de Biologia Lucas Collares, por exemplo, ao en-
sinar sobre fungos tratou do assunto de forma mais ampla 
e apresentou aos alunos como os fungos estão presentes 
na fabricação de álcool e de queijos artesanais com maior 
valor agregado, como os produtos da região da Serra da 
Canastra, em Minas Gerais. 

Após a apresentação do conteúdo teórico, os alunos 
desenvolveram um plano de negócio para a criação de 
um plástico biodegradável com a ação de fungos. A 
coordenadora nacional de Educação Empreendedora 
do Sebrae, Luana Carulla, acredita que o pensamento 
empreendedor torna o estudante mais assertivo em 
suas escolhas. “Até mesmo quando ele planeja a rotina 
de estudos em casa, está colocando em prática esse 
pensamento empreendedor ao tomar decisões de forma 
mais consciente”, destaca.

Identifique estudantes que tenham pais 
ou parentes empreendedores e peça 
para compartilharem essa história

É comum que estudantes 
não tenham a dimensão de 
exemplos empreendedores 
dentro de casa. Sendo assim, 
proponha atividades em que 
possam compartilhar expe-
riências da família com a 
venda de algum produto ou 
serviço. Neste momento de 
suspensão das aulas, como 
não é possível convidar os 
pais para irem até a escola, 
o educador pode sugerir aos 
alunos a produção de vídeos 
com as histórias, que podem 
ser compartilhadas por meio 
do Whatsapp. 

Além de permitir que eles identifiquem exemplos 
de empreendedorismo próximos como referência, é 
possível que eles possam multiplicar o que aprendem, 
melhorar o negócio da família e entender a relevância 
social do empreendedorismo ao perceber a contribuição 
do negócio na região onde vivem.

Estimule os estudantes a pensarem 
no seu projeto de vida e a planejar os 
primeiros passos para construí-lo

Com o planejamento de um projeto de vida, o estudante 
é capaz de direcionar melhor tanto os estudos como outros 
aspectos que fazem parte de sua vida em sociedade. No 
Ensino Médio, os alunos costumam ficar em dúvida sobre 
qual faculdade ingressar ou carreira seguir. A construção de 
um planejamento de vida ajuda a estabelecer um propósito 
ou norte compensador para que eles tenham um caminho 
claro a percorrer (AI/Sebrae).
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Saber lidar com situações de crise de forma criativa e inovadora, ter uma postura proativa diante da vida e protagonismo na resolução de problemas são 
características de empreendedores. Uma pessoa com esse perfil, além da habilidade para abrir um negócio e gerenciar uma empresa, é mais preparada 
para lidar com desafios num mundo que se reinventa rapidamente, principalmente em momentos de crise. O ensino do empreendedorismo é capaz de 

fazer a diferença na vida de quem, apesar das dificuldades, consegue se adaptar e ter resultados positivos no que se propõe a realizar.

e Médio, apresenta excelente resultados. Ao invés de 
apenas explicar ao aluno que tal postura empreendedora 
é importante, é interessante mostrar atitudes de persona-
gens conhecidos da História ou da Literatura para dar mais 
significado ao conhecimento e trazer para o contexto deles 
essa nova realidade.

A plataforma digital CER (Centro de Referência Sebrae 
de Educação Empreendedora) disponibiliza uma lista com 
sugestão de leitura de 11 biografias de empresários  de su-
cesso, como, por exemplo, o livro “Bilionários por acaso: A 
criação do Facebook”, que conta a história dos estudantes 
da famosa universidade americana de Harvard que criaram 
a rede social. No Portal do Sebrae, o educador também en-
contra indicações de atividades como jogos, filmes e séries 
para aproveitar o tempo durante a quarentena.

Trabalhe exemplos de pensamento 
empreendedor no dia a dia do aluno

O pensamento empreendedor pode ser estimulado por 
meio da contextualização do conteúdo ao mercado. O 
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A antiga disputa entre 
Apple e Gradiente

Não é a primeira 
vez que ocorre a 
batalha entre a Apple 
e Gradiente no Brasil 
sobre quem é a real 
detentora dos direitos 
pela marca iPhone

É um assunto antigo, 
que ainda tramita no 
Judiciário Brasileiro, e, 

até o momento a Apple obteve 
parecer favorável e que está 
lhe garantindo o direito ao uso 
da expressão iPhone. Tudo 
teve início em 2000, quando a 
Gradiente solicitou o registro 
de marca contemplando a 
expressão iPhone.

A disputa na justiça come-
çou em setembro de 2013, 
quando a Gradiente perdeu 
o direito de exclusividade da 
palavra iPhone, passando a 
conviver com demais marcas 
que, igualmente, ostentam 
tal elemento nominal.

Em 2014 o processo foi 
parar em segunda instância, 
novamente com decisão 
favorável à Apple, decisão 
essa mantida pelo STJ em 
2018 e que acabou ensejando 
novos recursos e, atualmen-
te, a questão aguarda pro-
nunciamento final do STF. 
Destaque para empresas que 
até tentaram encontrar uma 
solução interessante para 
ambas as partes em março 
de 2013, mas não chegaram 
a um acordo.

E novamente esse ano o 
episódio recomeçou, isso 
significa que a marca bra-
sileira ainda não se deu por 
vencida e vai recorrer ao 
caso em última instância no 
Supremo Tribunal Federal 
- STF. Ou seja, após a sen-
tença final não caberá mais 
recurso especial por parte 
da Gradiente.

Atualmente a Gradiente 
está em recuperação judicial, 
acumulando um passivo de 
quase R$ 1 bilhão de reais e 
existe a expectativa de que 
ao menos a Apple negocie um 
acordo, como já ocorreu em 
outro caso, em que a marca 
norte-americana entrou em 
acordo extrajudicial com a 
Cisco para a utilização do 
termo Iphone, pertencente 
à subsidiária Linksys desde 
2000.

Outra batalha judicial, en-
volvendo o iPad, foi quando a 
Apple comprou os direitos de 
uso da marca da Fujitsu, além 
de pagar US$ 60 milhões para 
concluir uma disputa judicial 
com a Proview Technology 
na China.

Não é de hoje que a Apple 
tem problemas com seus 
registros de marcas, e em 
muitos casos as marcas, 
como a Gradiente, vão até 
o fim para provar sua legi-
timidade.

(*) - Advogada contratada do Grupo 
Marpa,Marcas, Patentes, Inovações e 

Gestão Tributária.

Dolly Outeira (*)
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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 01 de junho de 2020,
às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovar a eleição de um Diretor para ocupar o cargo vago na Dire-
toria; Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem
apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da ins-
tituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02
(dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procura-
ção deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de maio de 2020.
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter ex-
cepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessi-
dade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o
e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como
a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as reco-
mendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão
ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organi-
zação Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 22 de maio de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente.

ACADEMIAS CIAATHLETICA LTDA
CNPJ 02904.708/0001-00 - NIRE 35.215.394.924

Ata de Reunião de Sócios
Data e Local: 09/05/2020, às 16 horas, na sede social, compareceram a totalidade do capital social. Mesa:  Presi-
dente: Gary Dácio Schulze, RG 4.384.374 SSP SP e CPF/MF 373.907.168-00, Secretario: Richard Lyon Thorp
Bilton. Ordem do Dia: Redução parcial do capital social, de R$ 7.750.000,00 para R$ 4.336.800,00 reduzindo no
valor de R$ 3.413.200,00 em partes proporcionais de todos os sócios participantes, com finalidade de transferência
dos recursos, nas condições de pessoas físicas, em ato continuo, efetuarem a mesma capitalização na empresa
Barra Empreendimentos Esportivos Ltda, inscrita no CNPJ 04.422.163/0001-13 e registrada na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro NIRE 33.208.638.358 com sede no Rio de Janeiro - RJ na Avenida das Américas, 5000
lojas 112 e 113 - CEP 22640-102, na seguinte composição: sócio: Gary Dácio Schulze, %: 27,50%, quantidade:
2.131.250, valor capital: R$ 2.131.250,00, redução BARRA: R$ 938.630,00, novo capital: R$ 1.192.620,00;
sócio: Rafael José Hasson, %: 17,00%, quantidade: 1.317.500, valor capital: R$ 1.317.500,00, redução
BARRA: R$ 580.244,00, novo capital: R$ 737.256,00; sócio: Richard Lyon Thorp Bilton, %: 20,00%, quantidade:
1.550.000, valor capital: R$ 1.550.000,00, redução BARRA: R$ 682.640,00, novo capital: R$ 867.360,00;
sócio: Rodrigo do Lago Rubin, %: 12,17%, quantidade: 943.175, valor capital: R$ 943.175,00, redução
BARRA: R$ 415.386,00, novo capital: R$ 527.789,00; sócio: Antoun Edmond Lati, %: 9,13%, quantidade:
707.575, valor capital: R$ 707.575,00, redução BARRA: R$ 311.625,00, novo capital: R$ 395.950,00; sócio:
Luiz Fernando de Almeida Barros, %: 3,70%, quantidade: 286.750, valor capital: R$ 286.750,00, redução
BARRA: R$ 126.288,00, novo capital: R$ 160.462,00; sócio: Alberto Alves Marques Filho, %: 4,06%, quantidade:
314.650, valor capital: R$ 314.650,00, redução BARRA: R$ 138.576,00, novo capital: R$ 176.074,00; sócio:
Gunnar Ficker, %: 1,42%, quantidade: 110.050 valor capital: R$ 110.050,00, redução BARRA: R$ 48.468,00,
novo capital: R$ 61.582,00; sócio: Sophia Christesen Nisti, %: 5,02%, quantidade: 389.050, valor capital: R$
389.050,00, redução BARRA: R$ 171.343,00, novo capital: R$ 217.707,00; totais: %: 100,00%, quantidade:
7.750.000 valor capital: R$ 7.750.000,00 redução BARRA: R$ 3.413.200,00 novo capital: R$ 4.336.800,00.
Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Aprovada integralmente e por Unaminidade de votos a pauta da Ordem
do dia. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 09 de maio de 2020. Gary Dácio Schulze, Rafael José
Hasson, Richard Lyon Thorp Bilton, Rodrigo do Lago Rubin, Antoun Edmond Lati, Luiz Fernando de Almeida
Barros, Alberto Alves Marques Filho, Gunnar Ficker, Sophia Christensen Nisti. Sophia Christensen Nisti
Assistida pelos genitores Marcos Bessa Nisti e Ingrid Christensen de Paiva.

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

Carlos Rodolfo Schneider (*)   

Raghuram Rajan, ex-presi-
dente do Banco Central da 
Índia e ex-economista-chefe 

do FMI, afirma que nas sociedades 
“existe uma espécie de contrato 
social segundo o qual o Estado 
nos protege tanto da violência fí-
sica quanto de ataques externos, 
mas também quando ocorrem 
calamidades internas de enormes 
proporções”. 

Cabe aos governos administrar da 
melhor maneira possível recursos 
escassos para salvar vidas e evitar 
um colapso da estrutura socio-
econômica. Uma pandemia, em 
particular, requer robustos inves-
timentos no sistema de saúde, e a 
correta gestão das relações sociais, 

para mitigar perdas humanas. É a 
prioridade. 

Quanto se pode exigir do Estado? 
Isso naturalmente varia de país para 
país, especialmente da saúde fiscal 
de cada um. Os esforços que vêm 
sendo feitos são proporcionais à in-
comum dimensão da crise provocada 
pelo novo Coronavírus. 

O que os EUA, a Alemanha e o Ja-
pão podem, a Itália, o Brasil e grande 
parte dos países emergentes, por 
exemplo, não podem. Especialmente 
aqueles que pós-crise financeira de 
2008 se abarrotaram de emprésti-
mos internacionais baratos, que em 
muitos casos não foram aplicados de 
forma adequada.

O Brasil, que vinha de dez anos de 
farra fiscal (meados da década pas-

sada até meados desta) – em que se 
desperdiçaram os recursos do boom 
das commodities, e se aumentaram a 
carga de impostos e a dívida pública 
para inchar gastos públicos perma-
nentes – está em situação particular-
mente delicada, apesar dos esforços 
do governo passado e do atual para 
resgatar a capacidade do poder pú-
blico de servir a sociedade de forma 
sustentável e deixar de servir-se dela. 

Por isso, o Brasil infelizmente não 
pode pretender responder à crise 
com a mesma intensidade de paí-
ses mais disciplinados. A crise não 
nos libertou da lição de casa. Muito 
pelo contrário, porque continua não 
existindo almoço grátis, aliás muito 
mais escasso agora.

(*) - É empresário.

Estímulo fiscal não significa 
licença para gastar
Crises profundas requerem reflexões e avaliações equilibradas
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Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 27 de maio de 20208 Negócios
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Uma pesquisa realizada 
pela KPMG faz um raio-x do 
atual cenário para o setor 
imobiliário frente à pande-
mia causada pela Covid-19. 
O documento aponta as prin-
cipais tendências e desafios 
do segmento e ainda mostra 
os caminhos para a retomada 
das imobiliárias como queda 
na liquidez, modelo de negó-
cio e relação com o cliente. 

“O setor imobiliário será 
amplamente afetado nos 
próximos meses, seja pelas 
decisões governamentais 
que limitam a circulação das 
pessoas ou por hábitos que, 
nesse momento, estejam 
sendo revistos e adaptados. 

Nesse contexto, os consu-
midores desejam entregas 
de serviços e produtos que se 
adequem ao seu novo estilo 
de vida, e novos modelos 
imobiliários baseados em 
tecnologia ajudam a integrar 
clientes e empresas. 

Diversas soluções já são re-
alidade: visitas em realidade 

virtual, casas inteligentes, 
transações online de imó-
veis, e até mesmo gestão 
de reforma online, dentre 
outros”, pondera o sócio da 
KPMG, Eduardo Tomazelli. 

Desafios para o setor 
imobiliário: Necessidade 
de captação de recursos de 
curto e longo prazos; gestão 
de liquidez e crédito, em 
especial para estruturas com 
investimentos em shoppings 
e estabelecimentos comer-
ciais; distratos; e venda de 
unidades em estoque / em 
construção. 

Tendências para o setor 
imobiliário: Reestruturação 
de capital; consolidação; 
fusões e aquisições; distri-
buição digital; ampliação/ 
reconfiguração do modelo de 
negócios conectado à oferta 
100% digital; e redução sig-
nificativa de demanda por 
espaços comerciais conside-
rando a ampliação do home 
office e comércio eletrônico 
(AI/KPMG).

O setor imobiliário será amplamente afetado nos próximos meses.

fiis.com/reprodução

Dados do Compre&Confie apon-
tam que o varejo digital bra-
sileiro faturou R$ 9,4 bilhões 

em abril, aumento de 81% em relação 
ao mesmo mês em 2019. Em meio ao 
isolamento social, o Farmácias APP, 
aplicativo de vendas online de itens de 
beleza e saúde, reforça a importância 
das farmácias adotarem o sistema de 
delivery para aumentarem as chances 
de garantir bons resultados em meio 
ao boom do varejo digital.

“O delivery proporciona às farmá-
cias a possibilidade de conquistarem 
novos clientes, ao promover conforto 
e um serviço de qualidade, princi-
palmente agora, quando a população 
mais precisa. Conforto, comodidade 
e agilidade são pontos valorizados 
por consumidores e quem conseguir 
se adaptar a esse novo cenário e ser 
percebido dessa forma certamente co-
lherá bons resultados”, afirma Renata 
Morais, responsável pelo marketing do 
Farmácias APP.

A executiva afirma que superar esse 
desafio depende de um senso prático 
que pode ser traduzido em duas es-
tratégias-chave: definir quais clientes 
atender e qual a melhor forma de suprir 
as necessidades deles. 

“As farmácias precisam definir qual a 

O delivery aumenta a chance de garantir bons resultados 
em meio ao boom do varejo digital.
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As empresas que traba-
lham com os chamados 
serviços públicos, como o 
fornecimento de energia 
elétrica, água e gás, ainda 
utilizam, na maior parte do 
país, procedimentos para a 
leitura dos “relógios” (me-
didores) de consumo analó-
gicos, que são praticamente 
os mesmos há décadas: a 
leitura presencial, com um 
funcionário percorrendo 
todos os endereços.

E apesar de já existir 
tecnologia para realizar 
este procedimento remota-
mente, sem a necessidade 
de funcionários visitarem, 
todos os meses, casa por 
casa, prédio por prédio, ela 
ainda não está instalada em 
uma escala majoritária. “A 
medição individualizada de 
água passará a ser obriga-
tória a partir do próximo 
ano, mas apenas para os 
imóveis construídos a partir 
de então; o gás depende da 
implantação de redes de 
abastecimento e a energia, 
precisa que os consumido-
res optem pelo consumo 
da tarifa branca”, analisa 
Octávio Brasil, gerente da 
CAS Tecnologia. 

Ele também ressalta, 
sobre a mobilidade das 
equipes de leitura no cam-
po, que há muitas outras 
atividades operacionais 
externas ou internas: “As 
atividades e os desafios 
diários das distribuidoras 
aproveitarão as equipes 
de leituras para processos 
mais importantes, aponta-
dos pelas próprias ferra-
mentas de automatização 
e que demandarão análi-
ses mais assertivas, além 
das contínuas tarefas de 
instalação e melhorias em 

A forma como se faz a leitura do consumo de água, eletricidade 
e gás deve mudar. 
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Foi disponibilizada 
pelo governo federal 
mais uma forma de 
acompanhamento do 
auxílio emergencial de 
R$ 600

Trata-se do portal 
Consulta Auxilio, 
que entrou no ar 

na última terça-feira 
e oferece informações 
sobre os processos de 
análise, aprovação e pa-
gamento do auxílio.

O Consulta Auxílio pode 
ser acessado tanto pelo 
portal do Ministério da 
Cidadania, quanto pelo 
portal da Dataprev, atra-
vés do endereço https://
consultaauxilio.dataprev.
gov.br/consulta/#/. 

Tal portal visa reforçar o 
trabalho de informação e 
orientação dos brasileiros 
que estão aguardando o 
benefício emergencial ao 
passo que tais informações 
também podem ser obtidas 
pelo site e pelo aplicativo 
da Caixa Econômica Fe-
deral, conforme salientado 
pelo Ministério da Cidada-
nia: “Os requerentes po-
derão acompanhar todo 
o detalhamento dos pedi-
dos como: resultados, da-
tas de recebimento e en-
vio dos dados pela Caixa 
à Dataprev e vice-versa, 
além da motivação da 
negativa do benefício. A 
análise da segunda soli-
citação também poderá 
ser conferida”

O Ministério vem sendo 
cobrado, tanto pela popu-
lação quanto pelo Minis-
tério Público Federal, a 
justificar os critérios que 
levaram  milhões de brasi-
leiros terem o cadastro ne-
gado pelo benefício emer-
gencial. A pasta informa 
que tais informações serão 
oferecidas através de uma 

interface simples, que so-
licita apenas alguns dados 
dos brasileiros: CPF, nome 
completo, nome da mãe e 
data de nascimento.

Segundo o governo fe-
deral, 97,7 milhões de ca-
dastros já passaram pelos 
sistemas de conferência da 
Dataprev e foram homolo-
gados pelo Ministério da 
Cidadania desde o início 
da concessão do benefício 
emergencial. Desses, 50,5 
milhões foram aprovados 
e estão sendo pagos pela 
Caixa; 32,8 milhões foram 
considerados inelegíveis; 
e 13,7 milhões estão in-
conclusivos e necessitam 
de complemento cadastral 
por parte dos brasileiros.

Desse total, 51,1 milhões 
de cadastros foram recebi-
dos pelo aplicativo do be-
nefício emergencial criado 
pela Caixa. Desses, 44,9 
milhões já foram analisa-
dos pela Dataprev.

Portanto, pelos dados 
apresentados pelo próprio 
governo federal, conclui-se 
que cerca de 6 milhões de 
brasileiros ainda esperam 
uma resposta do governo 
para saber se terão direi-
to aos R$ 600. A Dataprev 
promete, por sua vez, res-
ponder todas as solicita-
ções que foram feitas até 
30 de abril ainda nesta se-
mana.

Espera-se que esta pro-
messa seja cumprida, ao 
passo que a emergência 
está salientada ate no 
nome do auxílio. Trata-se 
da população carente do 
Brasil que foi a primeira 
atingida com os impactos 
econômicos dessa pande-
mia.

Eduardo Moisés

Como verificar o status 
da solicitação do auxílio 

emergencial no 
site da dataprev

Na pandemia, delivery é 
ponto-chave para 

as vendas das farmácias
Com a pandemia, os hábitos de consumo tiveram que ser adaptados e, com isso, o e-commerce cresceu

área das entregas, por exemplo, optan-
do por atender apenas ruas próximas 
à loja ou o bairro todo. Depois disso, é 
possível adotar a maneira mais eficaz 
de levar o produto ao consumidor: a pé, 
bicicleta ou um motoboy”, completa.

Outro ponto de atenção é a precifi-
cação: no varejo online, é importante 
os produtos terem preços mais atra-
tivos, tendo em vista que ainda há a 
cobrança de frete para o consumidor. 
Em meio à definição dessas estratégias, 
a companhia destaca a necessidade 
das farmácias prestarem atenção no 
varejo físico, continuando a fornecer 

atendimento de alta qualidade com o 
máximo rigor às normas de saúde.

“O público do delivery é bastante 
amplo e diverso. É importante conquis-
tá-los, sem perder de vista a fidelida-
de de quem já frequenta a loja física 
há mais tempo. Especialmente para 
consumidores sem acesso à internet 
ou afinidade com o e-commerce, essa 
continuará sendo uma importante via 
de acesso para garantir itens de primei-
ra necessidade durante a pandemia”, 
finaliza Morais.

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

Tendências e desafios 
para o setor imobiliário 

frente à pandemia

Processos que podem mudar 
após a quarentena

manutenção preventiva”, 
completa.

Evidentemente, há um 
custo para a substituição de 
todos os medidores e isto 
requer muito planejamen-
to para a sua implantação 
em massa, já que também 
as fabricantes dos equipa-
mentos precisarão adequar 
sua produção. Mas, após 
as adaptações e mudanças 
provocadas pelo isolamento 
social, este processo pode 
ser acelerado. Isto porque 
as concessionárias de água e 
energia tiveram dificuldades 
para manter um contingente 
de trabalhadores em campo. 

E issso não apenas para 
atender às emergências e 
manter as redes de abaste-
cimento funcionando; mas, 
principalmente para aferir o 
consumo e emitir as faturas, 
algumas, como a Enel, em 
São Paulo, optando pela 
suspensão da atividade, 
transferindo-a para o próprio 
consumidor ou emitindo as 
contas com base na média 
de consumo. “Se confirmada 
esta tendência de automação 
de muitos processos, haverá 
benefícios não apenas para 

as concessionárias, mas 
também para os consumi-
dores, já que os medidores 
digitais permitem que o 
cliente acesse seus dados e 
possa administrar o próprio 
consumo”, explica Brasil

A leitura remota do con-
sumo de energia oferece a 
possibilidade das famílias 
se organizarem para con-
sumir em horários fora do 
pico de consumo e pagar 
menos pela eletricidade. A 
de água, faz com que cada 
família adote hábitos mais 
sustentáveis e ainda ajuda 
na identificação de vaza-
mentos “invisíveis”. “Ao ter 
acesso aos dados de con-
sumo em um aplicativo de 
celular, cada consumidor 
pode administrar melhor 
suas finanças pessoais, algo 
que só é possível quando, 
ao contrário daqueles que 
têm a conta unificada 
com outros consumidores 
(apartamentos, shoppin-
gs etc), visualizamos os 
nossos próprios gastos” 
finaliza.

Fonte e mais inform-
ções: (www.castecnolo-
gia.com.br).

A relatividade do 
sucesso

Rodrigo Alvite (*) 
 
Nós, como profissionais e 

como seres humanos, alme-
jamos o sucesso em todas as 
nossas esferas, seja profis-
sional, social ou até mesmo 
familiar. 

Desejamos ser bons pais, 
bons amigos e bons profissio-
nais. No entanto, ao longo da 
minha trajetória profissional, 
eu percebi que o sucesso é um 
termo relativo, baseado nos 
nossos objetivos e metas. Mui-
tas pessoas me questionam 
sobre o segredo para alcançar 
o sucesso nos negócios, e eu 
sempre respondo com outra 
pergunta: o que é o sucesso 
pra você? 

Cada um de nós possui um 
sucesso pessoal em nossos 
respectivos negócios. Por 
exemplo, o sucesso para você 
é ser rico? Se sim, então o 
segredo é encontrar formas 
de enriquecer. 

Se o seu sucesso for possuir 
uma empresa sólida, que tem o 
propósito de ajudar uma série 
de pessoas, uma empresa hu-
mana que respeita o próximo, 
então o segredo é trabalhar 
na filosofia do seu negócio, 
humanizar o seu atendimento 
e ser um exemplo para a sua 
equipe. 

O sucesso é muito relativo 
ao que você almeja para si - 
como profissional - e para a 
sua empresa. 

Nós, empresários, precisa-
mos ter um pensamento co-
letivo. Você não deve pensar 
no seu sucesso pessoal se a 
sua empresa não for só você, 
porque alcançar o sucesso en-
quanto a sua equipe - aqueles 
que estão à sua volta - não 
alcança é um tanto quanto 
injusto. 

O simples fato de um empre-
sário construir uma empresa, 
uma marca, um negócio e 
conseguir abrir já é, por si 
só, um sucesso. Porque não 
é fácil: é um processo muito 
mais complicado do que pare-
ce. Portanto, o sucesso é uma 
palavra complexa, com a qual 
não me identifico. 

Além disso, penso que o 
sucesso é algo que deve ser 
visto de forma pessoal, de 
acordo com as convicções e 
valores de cada indivíduo. 
Dessa forma, alcançá-lo se 
tornará mais fácil para você, 
como profissional, e para a 
sua empresa.

(*) - CEO do H Niterói Hotel, 
é presidente do Polo Hoteleiro 

de Niterói.


