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Em meio à crise ocasionada pela pandemia do Coronavírus, o empre-
endedor com mais idade foi o mais afetado entre os donos de pequenos 
negócios no Brasil. Pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) ouviu 10.384 empresários do setor, 
entre 30 de abril e 5 de maio, e mostrou que entre os entrevistados 
com 56 anos ou mais, 51% fecharam seus negócios temporariamente, 
enquanto 45% dos empresários de até 35 anos optaram pela mudança 
de rumos do segmento em que atuam.   

Impacto maior nos negócios 
liderados por mais velhos

Fruto da recente pandemia do Coronavírus, estamos vivendo um 
momento de transformações culturais, sociais, demográficas e com-
portamentais sem precedentes. O varejo, historicamente, se adapta 
às mudanças de comportamento do consumidor. No meio do século 
XIX, as lojas de departamento surgiram por conta da popularização 
das ferrovias e, nos anos 50, os shoppings centers foram uma resposta 
à consolidação do automóvel.   

Agilidade e ousadia

Entramos na primeira quinzena de junho, e a pandemia COVID-19 
segue presente no mundo todo e nossas atividades pessoais e pro-
fissionais seguem alteradas. Nesse momento, eu gostaria de discutir 
três pontos críticos das empresas no cenário atual e passar algumas 
dicas de como elas, especialmente as pequenas e médias, podem agir 
frente a eles.   

Gestão financeira das empresas

Freepik

Negócios em Pauta

Projeto 100% digital 
A Volkswagen do Brasil deu início ontem (8) à produção 

na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo, de seu 
mais novo veículo: o VW Nivus. Além do pioneirismo de 
ser o primeiro modelo da empresa desenvolvido no Brasil e 
que será produzido e comercializado no mercado europeu; 
inaugurar a nova central de infotainment VW Play - uma 
nova era em conectividade, streaming e serviços -; o VW 
Nivus também quebra o paradigma de ser desenvolvido 
sem a necessidade de um protótipo físico em nenhuma de 
suas fases, ou seja, foi concebido de forma 100% digital.  

  Leia a coluna completa na página 3
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CINCO vALOREs 
FUNDAMENtAIs PARA 

A REtOMADA NO vAREjO
    Leia na página 6

News@tI

Presidente da IBM Brasil participa da 3ª rodada 
do Papo de CEO, promovido pela ANPEI

@Hoje, 09, Tonny Martins, presidente da IBM Brasil, 
participa do ANPEI Sessions | Papo com CEO, pro-

movido pela ANPEI. Sob o tema "Inovação e tecnologia 
como aliadas para superarmos a crise", Martins irá falar 
sobre como a tecnologia tem sido essencial para grandes 
empresas na superação de desafios estruturais e de mer-
cado trazidos pela atual crise econômica. O evento será 
transmitido das 14h às 15h e será conduzido por Heloisa 
Menezes,  responsável pela área de Relações Institucionais 
da ANPEI. Para acompanhar, basta se inscrever e aguardar 
a confirmação. A participação é gratuita e as inscrições 
são limitadas (https://materiais.anpei.org.br/papo-de-ceo).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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A pandemia do novo 
Coronavírus não é apenas 
uma crise de saúde

Por conta do isolamento im-
plantando em todo mundo, 

milhões de pessoas tiveram seus 
empregos impactados e muitos em-
preendedores tiveram que fechar 
seus negócios temporariamente, 
enquanto outros tiveram que im-
por precauções e executar suas 
atividades em menor extensão. As 
consequências econômicas já são 
visíveis, mas ao longo da história, 
as crises foram cruciais no desen-
volvimento de nossas sociedades. 

As pandemias anteriores aju-
daram a desenvolver os sistemas 
de saúde, as guerras forçaram 
inovações tecnológicas e a crise 
financeira global motivou a criação 
de empresas de tecnologia como 
Uber e Airbnb. Por conta disso, é 
certeiro afirmar que a atual pande-
mia do Coronavírus provavelmente 
não será uma exceção. Mas no meio 
do caos, com tantas demissões, 
cortes de salários, fechamento de 
empresas, quais são as oportunida-
des de empreendedorismo? 

Muitas empresas têm enfrentado 
a crise não apenas cortando custos, 
mas também migrando para novas 
atividades empresariais. Em todo o 
mundo, há exemplos de respostas 
motivadoras: destilarias nos Es-
tados Unidos, Canadá e Austrália 
começaram a produzir álcool gel. 
Restaurantes estão fechando suas 
mesas, mas oferecendo entrega 
ou retirada. 

Empresas de moda como Zara e 
H&M estão fazendo equipamentos 
de proteção para hospitais. Equi-
pes de companhias aéreas, como da 
Scandinavian Airlines, estão sendo 
treinadas para ajudar nos hospi-
tais. A escassez de ventiladores em 
unidades de terapia intensiva não 

Cidadania e criatividade impulsionarão 
o empreendedorismo neste período 
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apenas motivou em-
presas como Philips 
e Draeger a aumen-
tar a produção, mas 
também levou marcas 
de automóveis como 
Ford a produzir os 
dispositivos médicos. 

Novas tecnologias 
também podem ofe-
recer inúmeras opor-
tunidades à medida 
que a crise transfor-
ma os produtos ou 
serviços oferecidos. 
Uma empresa que 
está colhendo muitos 
frutos neste momento 
é a plataforma de 
vídeo conferências 
Zoom. Com a adesão 
ao home office e as 
reuniões e encon-
tros sendo realizados 
online, Eric Yuan, 
fundador da empresa, 
viu seu patrimônio 
dobrar nos últimos 
dois meses, devido 
ao enorme número de 
pessoas que passaram a utilizar a 
ferramenta. 

O setor de e-commerce também 
tem crescido bastante apesar 
do isolamento da COVID-19. De 

A primeira delas é que agora 
é fundamental agir consciente-
mente, independentemente do 
negócio, e mostrar cidadania. É 
hora de priorizar o bem-estar social 
e saber que talvez seja necessário 
abrir mão de lucros a curto prazo 
em benefício da sociedade. Segun-
do: se dará bem quem demonstrar 
criatividade - mesmo com recursos 
escassos - através de respostas 
criativas para desafios emergentes. 

Em conjunto, cidadania e cria-
tividade podem impulsionar o 
empreendedorismo socialmente 
consciente. Reputações são cons-
truídas - e perdidas - também em 
tempos de crise. Empresas que de-
monstram cidadania ajudando com 
a escassez ou fazendo grandes doa-
ções esperam que os consumidores 
se lembrem de suas ações quando a 
economia voltar ao normal. 

Além disso, tratar bem os fun-
cionários durante um período de 
dificuldade aumenta a reputação 
da empresa como empregadora e 
cria uma força de trabalho leal. Em 
tempos como esse - onde os riscos 
são altos e tudo muda rapidamente, 
é difícil saber exatamente o que 
fazer. Isso é ainda mais complexo 
para os empresários, que precisam 
gerenciar seus negócios e cuidar 
de seus funcionários, além de si 
mesmos e de suas famílias. 

No entanto, desafios e obstácu-
los podem levar à inovação e novas 
oportunidades. Eventualmente, 
sairemos dessa pandemia com um 
maior senso de empoderamento 
pessoal e maior conexão com a 
nossa comunidade e isso será van-
tagem para os negócios no futuro. 

(Fonte: Guy Peixoto Neto é mentor de 
empreendedorismo, empreendedor 

com experiência na criação, expansão 
e reestruturação de empresas, 

fundador da startup Saly e  da  GPX, 
plataforma voltada para pessoas 

que querem se transformar em 
empreendedores.

Reputações são 
construídas 
- e perdidas 
- também em 
tempos de crise. 
Empresas que 
demonstram 
cidadania 
ajudando com 
a escassez 
ou fazendo 
grandes doações 
esperam que os 
consumidores se 
lembrem de suas 
ações quando a 
economia voltar 
ao normal.

acordo com uma 
pesquisa realiza-
da pela Associação 
Brasileira de Co-
mércio Eletrônico 
(ABComm), as com-
pras online tiveram 
um aumento de 35% 
se comparado ao 
mesmo período do 
último ano. Só no se-
tor de produtos para 
saúde, o aumento foi 
de 124%. 

Em outro  le -
vantamento feito 
pela Konduto, são 
apontados outros 
setores que tiveram 
grande crescimento 
nos primeiros dez 
dias do isolamento 
social, entre 15 e 
24 de março: brin-
quedos (aumento 
de 643%), super-
mercado (aumento 
de 448%) e artigos 
esportivos (aumen-
to de 187%). Os 

números mostram que o momento 
é propício para empreender em 
áreas que facilitam a vida das 
pessoas durante a pandemia, mas 
é preciso ter em mente ao menos 
duas coisas. 

Números da Covid-19 
Mais de 7 milhões de casos do 

novo Coronavírus foram declarados 
oficialmente em todo o mundo, de 
acordo com contagem da France 
Presse. Até ontem (8), foram regis-
trados 7.003.851 casos de pessoas 
infectadas e 402.867 mortes. Dois 
terços dos casos do novo Coronaví-
rus estão concentrados na Europa 
(2.275.305 casos e 183.542 mortes) 
e nos Estados Unidos (1.942.363 
casos e 110.514 mortes).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cinco-valores-fundamentais-para-a-retomada-no-varejo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/uma-nota-acima-do-tom/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/agilidade-e-ousadia-novo-normal-deve-remodelar-o-varejo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/crise-tem-maior-impacto-em-negocios-liderados-por-empreendedores-mais-velhos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tres-problemas-a-lidar-na-gestao-financeira-das-empresas/
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Três estratégias arquitetônicas 
para o contexto atual e futuro

Giselle Dziura (*)

A saúde foi o pivô deste movimen-
to de mudança, que já era um 
caminho sem volta, pois fatores 

como estresse, ansiedade, transtornos 
mentais, psíquicos e comportamentais 
já assolavam os espaços de trabalho 
antes do advento da pandemia. E aliado 
à saúde, o edifício se relaciona direta-
mente, pois é a conexão direta com 
estímulos que o espaço provoca, seja 
pelo ar que respiramos, pelos materiais 
empregados, pela iluminação e venti-
lação, sistemas de resíduos, ruídos, e 
outros tantos aspectos que influenciam 
a vida dos colaboradores. Entendo que 
os espaços arquitetônicos são o cenário 
onde as empresas atuam, as pessoas 
realizam as atividades, as máquinas 
e equipamentos estão instalados, os 
fluxos operacionais acontecem, os 
recursos são atribuídos, entre outros.

Em virtude da necessidade de enfren-
tar este momento ímpar, apresento três 
estratégias que podem ajudar as empre-
sas e incrementar os espaços físicos.

Espaços de trabalho inteligentes 
(Smart Workplaces)

Os Smart Workplaces são espaços 
flexíveis, híbridos e interativos. Abrir a 
possibilidade de trabalhar 3x2 ou 4x1, 
por exemplo, possibilita que sejam 
liberados espaços físicos abertos, favo-
recendo o distanciamento das pessoas.  
Trabalhar três dias em casa e dois dias 
no escritório, por exemplo, é uma das 
possibilidades que o trabalho remoto 
permite, desde que a tecnologia e a 
segurança remota atendam às necessi-
dades. Espaços de coworking deixam de 
ser somente destinados para startups e 
adentram as empresas. Mobiliários ati-
vos e despersonalizados ganham força.

Layouts que favorecem a circulação 
e movimento corporal são estratégias 
significativas. Assim, os projetos arqui-
tetônicos dos espaços físicos devem 
ter projeto especial para considerar as 
necessidades de acordo com a cultura 
e política organizacionais, seja no am-
biente corporativo, seja no home office.

Espaços de trabalho sau-
dáveis [Health Works-
paces]

Rever e adaptar todos os 
espaços arquitetônicos para 
que atendam às questões 
sanitárias é uma das pre-
missas. E para isso, devem 
ser consideradas questões 
como distanciamento social, 
escolha e adequação de 
materiais, considerações 
sobre a ventilação, iluminação, conforto 
higrotérmico, acústico, visual e olfativo.

Conforme pesquisa do International 
Stress Management Association, o 
estresse representou 45% de todos os 
dias de trabalho perdidos por proble-
mas de saúde.  E, consequentemente, 
essa condição acaba impactando na sua 
produtividade. Somada à questão de 
mudanças atuais devido à pandemia, os 
espaços arquitetônicos requerem um 
funcionamento cada vez mais saudável.

Espaços corporativos sustentáveis 
(Sustainable Workplaces)

Os recursos ambientais utilizados em 
uma empresa referem-se à minimiza-
ção do uso energético, a preservação 
dos recursos como água, à redução de 
resíduos, entre outros. Sobre a gestão 
patrimonial busca-se a durabilidade, 
facilidade de manutenção, flexibili-
dade, adaptabilidade e redução de 
custos com limpeza e manutenção. 
Por conforto, saúde e bem-estar, os 
espaços corporativos devem otimizar 
os insumos solares, vento e umidade 
para garantir condições de qualidade 
para os usuários em períodos frios 
e quentes, estudo de viabilidade de 
equipamentos e sistemas, biofilia, e 
outras estratégias, a fim de atender às 
premissas da arquitetura bioblimática. 

Além disso, os espaços 
devem ser sensíveis aos 
ruídos internos e externos, 
permitir acesso à luz do dia 
e vista ao exterior, dispor de 
um nível de iluminação arti-
ficial conforme NBR ABNT 
NBR ISO/CIE 8995-1:2013, 
garantir uma ventilação efi-
caz sem odores prejudiciais, 
entre outros.

À medida que o trabalho for retor-
nando, é preciso que as empresas 
melhorem a capacidade de combater 
o vírus, assim como a qualidade dos 
espaços físicos.

Pensando em tudo que estamos vi-
vendo, encorajar e engajar o cuidado 
integral com a saúde do colaborador 
deve fazer parte de um plano entre 
colaborador e gestor.

A arquitetura e o design de interiores 
ganham cada vez mais importância 
não somente porque aumentou o tele 
trabalho ou home office, mas também 
porque há uma necessidade em solucio-
nar questões sobre saúde, segurança, 
tecnologias nos espaços corporativos 
como um todo. E, portanto, se pensa 
arquitetura integrada à gestão.

Somar a interatividade, a internet e as 
tecnologias pode aumentar a inteligên-
cia das coisas, favorecendo a dinâmica 
dos espaços e sistemas mais saudáveis.

E você, está preparado para a nova 
realidade dos espaços corporativos 
saudáveis?

(*) É Arquiteta e Urbanista, doutora em Arquitetura e 
coordenadora dos cursos de pós-graduação 

em Arquitetura do Centro Universitário 
Internacional Uninter.
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Uma nota 
acima do tom

Basta apurar os 
sentidos para perceber 
que há uma nota 
acima do tom na 
orquestração da 
política. 

O presidente da Re-
pública tem se com-
portado como um 

incontrolável rebelde no 
uso da liturgia da expres-
são. Todos os dias recita 
substantivos ácidos e ad-
jetivos ferinos para animar 
suas galeras e atacar adver-
sários. Magistrados, de alto 
coturno, incluindo os que 
carregam grande bagagem 
no acervo do Direito, extra-
vasam a linguagem peculiar 
dos juízes, abrindo polêmi-
ca na frente institucional. 

Dos políticos, então, tan-
to dos bastiões de defesa do 
governo quanto das hostes 
de oposição, o tiroteio 
do palanque virtual não 
arrefeceu como seria de 
esperar nesses tempos de 
encolhimento pandêmico.

A conclusão a que se 
pode chegar sinaliza para 
uma sobrecarga de energia 
acumulada, como se o alvo 
dos tiros não fosse a danada 
da Covid-19 e sim os inter-
locutores e protagonistas 
que agem nas esferas das 
nossas instituições. 

Até os generais que, em 
tempos idos, sob o escudo 
da hierarquia e da discipli-
na, eram comedidos no uso 
do verbo, extrapolam os 
limites de sua linguagem. 
É razoável pensar que esses 
comportamentos venham a 
oxigenar nossa democracia 
ante a hipótese de que o 
franco debate desperta 
a sociedade, mas há uma 
questão de fundo a balizar 
o jogo das ideias. Povoam 
a paisagem temas como in-
tervenção militar, golpe, im-
peachment, rebelião social, 
entre outros. Há que se ter 
cuidado com a banalização 
de escopos desse teor.

Entremos nos temas. 
A retórica de conflitos, 
como podemos designar as 
querelas, se impregna de 
interesse estratégico dos 
protagonistas eleitorais. O 
presidente Bolsonaro esti-
ca a campanha de 2018 até 
hoje. Os 30% que o apoiam 
montam na garupa do aza-
rão. O PT, que perdeu o 
trono depois do gigantesco 
buraco em que afundou o 
país, só pensa em voltar 
ao primeiro plano da cena. 

Basta ver Lula, conde-
nado em duas instâncias, 
defendendo agora a pri-
mazia do PT na esfera 
partidária, negando-se a 
assinar manifestos em favor 
da democracia ao lado de 
entidades de renome. Os 
grandes partidos já apon-
tam alguns nomes como 
eventuais candidatos em 
2022. As médias e pequenas 
siglas se atrelam a quem, 
nesse momento, lhes ofe-
rece recompensas. 

São, por exemplo, os en-
tes que formam o Centrão 
e que começam a se abole-
tar no governo Bolsonaro. 

Sob a malha eleitoral, a 
polarização política ganha 
volume e agita chefes, che-
fetes e lideranças de todos 
os setores. Para acirrar as 
tensões, enfrenta o país 
uma das maiores (senão a 
maior) epidemias de sua 
história, que causa milhares 
de mortos, podendo, logo, 
logo, chegar aos milhões de 
contaminados. 

A tragédia se expande 
na onda de uma reversão 
da economia, que esvazia 
o bolso de milhões de pes-
soas, empobrecendo as 
classes sociais, podendo 
até gerar convulsões aqui e 
ali, abrindo caminho para o 
caos social. É evidente que, 
sob esse risco, estariam 
criadas as condições para 
a arrebentação da maré 
política, dando margem a 
eventos graves na esfera do 
Congresso Nacional. 

Portanto, a ideia de impe-
achment só se fundamenta 
na base da mobilização 
social, sendo improvável 
pensar em afastamento 
do presidente como ato 
unilateral do Parlamen-
to. Só mesmo uma onda 
centrípeta – das margens 
para o centro – seria capaz 
de dar xeque mortal no 
tabuleiro da política. Da 
mesma forma, é irrazoável 
a alternativa de intervenção 
militar. As Forças Armadas, 
com muito custo e graças 
ao profissionalismo, con-
seguiram firmar imagem 
de respeito, credibilidade 
e seriedade. 

Não topariam entrar 
numa aventura de tomada 
do poder na marra. Podem 
ir às ruas, em caráter ex-
cepcional, para garantir a 
lei e a ordem. A par desse 
compromisso, sempre re-
novado por suas lideranças, 
as Forças estão diante de 
uma sociedade mais atenta, 
crítica e solidária. Há um 
formidável contingente 
formado por imensa classe 
média, onde habitam nú-
cleos que tendem a rejeitar 
os extremos do espectro 
ideológico. Apenas um 
minúsculo grupo - que não 
chega a 10% da população 
-, perfilaria a ideia de um 
golpe para levar o país ao 
território do autoritarismo.

Portanto, é convenien-
te baixar a bola, senho-
res guerreiros da arena 
político-institucional. O 
momento está a exigir 
que o foco de combate ao 
novo Coronavírus não seja 
tumultuado por tiros dados 
ao léu, como a lenha que os 
fogueteiros de todos os la-
dos jogam nas redes sociais, 
com calúnias, difamações, 
versões estapafúrdias.

Quanto aos magistrados, 
generais e mandatários, a 
mensagem é esta dos ro-
manos: homo loquax, homo 
mendax – homem falador 
é homem mentiroso. Ou 
acaba se transformando em 
mentiroso.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato, 
Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Layouts que 
favorecem a 
circulação e 
movimento 

corporal são 
estratégias 

significativas”

AI/Centro Universitário Internacional Uninter

O contexto atual em função da pandemia da Covid-19 está levando muitas empresas a 
repensarem os negócios. Felizmente, muitos aspectos que antes ainda não eram fatores 
primordiais para muitas organizações começaram a fazer sentido de modo mais intenso, 
principalmente relacionados com a saúde, segurança do trabalho, sustentabilidade do negócio e 
do espaço físico (arquitetura)

News@TI
Empresa de assinatura eletrônica cresce 39%

@A DocuSign, Inc. anunciou os resultados do seu trimestre 
fiscal, encerrado em 30 de abril "Nossos fortes resultados 

no primeiro trimestre refletem nossa capacidade de ajudar as 
organizações a acelerarem sua transformação digital à medida que 
se adaptam ao ambiente de negócios em mudança, ampliado pela 
COVID-19. Muitos estão dando seus primeiros passos conosco, 
enquanto outros estão expandindo suas iniciativas", afirmou Dan 
Springer, CEO da DocuSign. "Lideradas pela assinatura eletrônica, 
nossas ofertas de gerenciamento de contratos na nuvem não estão 
apenas ajudando os clientes a continuarem com os negócios em 
tempos de crise, mas continuarão a agregar valor à medida que o 
mundo emergir" (www.docusign.com.br).

Huawei intensifica atuação no Brasil

@A Huawei anunciou que intensificará sua atuação em ar-
mazenamento de dados no Brasil, a partir da solução Oce-

anStor Dorado V6. O objetivo da empresa é atender à crescente 
demanda do mercado em acelerar o processo de Transformação 
Digital, principalmente devido ao crescimento do trabalho remoto 
(www.huawei.com).

Economia e praticidade motivam opção por 
contabilidade digital

@A Razonet, startup de contabilidade digital, que atende MEIs e 
optantes pelo Simples Nacional registrou uma queda de 12% de 

empresas cadastradas na plataforma depois do início das restrições 
(março e abril). “Somos uma contabilidade totalmente digital, simples, 
segura, que evoluiu de uma contabilidade tradicional com valores que 
reduzem em até 50% o custo mensal em relação ao mesmo serviço. 
Nos diferenciamos no mercado oferecendo um excelente trabalho 
operacional e um atendimento pessoal, próximo ao cliente, ainda 
que por meios eletrônicos”, explica Luana Menegat, CEO da Razonet.

Plataforma oferece logística de estoque para 
pequenos e médios comerciantes

@A Menu - startup que abastece os restaurantes conectando os 
principais distribuidores e indústrias do mercado foodservice -, 

passou a oferecer sua tecnologia para pequenas redes de mercado e 
mercearias de bairro. Por meio da plataforma da startup é possível 
encontrar diversos fornecedores do país e mais de 45 mil produtos, 
com entregas em até 48 horas para as capitais São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte (https://menu.com.br). 
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Prevista queda de até 40% nas 
vendas de Dia dos Namorados
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D - Discurso e Prática
A pandemia da Covid-19 está exigindo novas soluções e abordagens 
sistêmicas dos negócios. E demandando do profissional de comunicação 
e marketing um olhar mais apurado no combate a informações distor-
cidas ou enganosas; bom senso para evitar os apelos do marketing ante 
à real situação de vulnerabilidade da sociedade; e uma forma mais hu-
manizada de comunicar, com propósito e foco. A sociedade cobra ainda 
mais coerência entre discurso e prática, aponta o novo Guia CEBDS de 
Comunicação e Sustentabilidade, lançado na  segunda-feira (8) pelo 
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS) e estará disponível gratuitamente para download no site: 
(https://cebds.org/).

E - 90 Dias de Carência
A Ford lançou uma opção de financiamento inédita no mercado, com 
condições criadas para que o cliente possa comprar um carro novo com 
tranquilidade nesse cenário econômico difícil. O novo plano inclui, após 
a entrada, 90 dias de carência para o início das prestações, cujo valor 
é reduzido à metade até dezembro de 2021. A entrada corresponde 
a 50% do preço do veículo e o prazo total do contrato é de 48 meses. 
Todas as versões das linhas Ka Hatch, Ka Sedan, EcoSport e Ranger 
estão disponíveis nessa nova modalidade. “Este novo plano foi criado 
pensando no cliente que precisa de um veículo nesse momento sem 
precedentes”, diz Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e 
Grupo de Mercados Internacionais. 

F - Escola de Negócios
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, acaba 
de ganhar mais um título. Seus programas de MBA foram considerados 
os melhores da América Latina, segundo o ranking da revista América 
Economia. Em segundo lugar, aparece a Universidad Adolfo Ibáñez do 
Chile e, em terceiro, a PUC de Chile. Participaram dessa edição 37 insti-
tuições de ensino. O ranking elaborado há mais de 20 anos foi reformulado 
neste ano e passou a considerar o ‘Retorno sobre o investimento’, item 
que avalia a renda obtida pelos alunos que concluíram o MBA, tanto em 
termos financeiros quanto a ascensão profissional e a satisfação com o 
curso. Neste quesito, a escola obteve a nota máxima 100. 

A - Pessoas Desaparecidas
O projeto “Volta Pra Casa”, apoiado pela HDI Seguros e que combina 
tecnologia e distribuição de conteúdo em rede para potencializar os 
apelos de famílias à procura de parentes, ajudou a localizar 137 pessoas 
desaparecidas. Iniciada no último trimestre de 2019, a ação conta com 
a parceria de diversas ONGs e apoiadores para conectar pessoas em 
busca de parentes desaparecidos em todo o Brasil e até o momento 
colaborou para que muitas famílias pudessem retomar o convívio com 
seus parentes desaparecidos. Dados levantados pelo projeto indicam 
que mais de 100 pessoas desaparecem por dia no Brasil, sendo metade 
delas crianças e adolescentes. Saiba mais em: (https://www.saude.gov.
br/acoes-e-programas/programa-de-volta-para-casa).

B - Festa Junina em Casa
Quem disse que não vai ter Festa Junina ou São João? A Yoki, marca da 
General Mills que é sinônimo da festividade em todo o país, está engajada 
em manter viva essa tradição. Durante o mês de junho, os brasileiros 
poderão curtir a “Yokermesse”, uma iniciativa totalmente online para que 
o Brasil inteiro possa vivenciar a festa sem sair de casa. A Yokermesse é 
uma plataforma digital (www.festajunina.com.br), parte da campanha 
da Yoki “Fica gostoso juntar, mesmo que de longe” para toda família, em 
que o público poderá encontrar brincadeiras, danças, dicas de decoração 
caipira, receitas típicas, caracterização junina e apresentações musicais.

C - Crie seu Site
Desde o início da quarentena, a compra por produtos na internet 
aumentou mais de 40%. Nesse contexto, a KingHost, empresa de so-
luções digitais, lançou o movimento ‘#DistantesMasJuntos’, com foco 
em oferecer dicas, conteúdos e ferramentas para auxiliar na adaptação 
ao trabalho remoto. Agora, a empresa liberou a ferramenta ‘Criador de 
Sites’, que possibilita que um site seja criado do zero, de forma sim-
ples, descomplicada e gratuitamente pelo período de 60 dias, produto 
liberado exclusivamente para esse período de pandemia para auxiliar 
os empreendedores que mais precisam. A ferramenta é um modelo de 
faça você mesmo que dispõe de tudo para criar um site para quem não 
tem nenhum conhecimento técnico. Saiba mais: (https://king.host/).

G - Usinas Solares
A Cemig SIM, empresa de energia solar por assinatura, tem mais uma novi-
dade para os empreendedores que querem reduzir os custos com energia. 
Trata-se da “minigeração” e “microgeração”, modelos que permitem ao 
cliente ter sua própria central geradora a partir de fontes renováveis em 
suas dependências. Esse sistema é ligado à rede da distribuidora responsável 
para que seja feita a compensação, possibilitando uma redução de até 95% 
no custo. Além da economia com a conta de eletricidade, o empresário passa 
a gerar sua própria energia compensando na sua fatura e fica protegido de 
eventuais variações de tarifa. E-mail: (contato@cemigsim.com.br).

H - Consultoria para Lojistas
Os Shoppings Center Norte e Lar Center, em parceria com o Sebrae, 
passam a oferecer aos lojistas um curso de capacitação e consultoria. O 
programa Enfrentar contará com 5 módulos que irão abordar estratégias 
de redução de custos, inovação e modernização, aumento de faturamento 
e de produtividade, satisfação dos clientes e clima organizacional. A ini-
ciativa tem como objetivo auxiliar os lojistas, minimizando os impactos 
causados pela pandemia da Covid-19. O programa será dividido em 4 
grupos: alimentação, moda, arquitetura, design e decoração e diversos, 
que contempla beleza, eletrônicos, acessórios, entre outros. Os partici-
pantes terão acesso a conteúdos coletivos com aplicações remotas e ao 
vivo, bem como mentorias e consultorias individuais. 

I - Valorizando Resíduos
A Economia Circular se refere ao conceito baseado na redução, reutilização, 
recuperação e reciclagem de materiais e energia, ou seja, é um modelo re-
generativo e restaurativo, que tem por escopo extrair o máximo da utilidade 
e valor de produtos, componentes e materiais. Com base neste conceito de 
economia, o Grupo Ambipar lança uma nova Plataforma de Valorização de 
Resíduos: o Mercado Livre dos Resíduos, ou seja, uma “bolsa de resíduos” 
visando conectar pessoas e empresas, transformando resíduo em receita, 
garantindo aos seus usuários, compradores e vendedores, toda a segurança 
e cumprimento das obrigações legais/acessórias. E sem cobrança de taxas 
de acesso e uso. Saiba mais em (www.valorizacaoderesiduos.com.br).

J - Biodiversidade Marinha
A Petrobras iniciou apoio a quatro novos projetos voltados a esse ecossistema. 
Escolhidos por meio de seleção pública, os projetos ambientais de conservação 
da baleia franca austral, dos budiões (peixe-papagaio), do boto-cinza e das 
aves migratórias do Nordeste se somam a outras 20 iniciativas com foco na 
conservação de diferentes espécies e ecossistemas brasileiros atualmente 
apoiados pela companhia. “Fomos pioneiros no país ao iniciarmos a parceria 
com o projeto Tamar, há 39 anos. Hoje, a Petrobras passa a atuar na proteção 
de 52 espécies marinhas, em toda a costa brasileira”, comenta a gerente 
executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.

Por hospitais públicos 
padrão FIFA

Ao longo do 
isolamento motivado 
pela pandemia da 
Covid-19 tivemos 
tempo suficiente para 
imaginar milhares 
de soluções para o 
Brasil, e sonhar não é 
proibido

Como já escreveu Lupi-
cínio Rodrigues:  “(...) 
o pensamento parece 

uma coisa à toa, mas como 
é que a gente voa quando 
começa a pensar (...)”

Inevitavelmente, entrou 
no jogo da felicidade a hi-
pótese do “e se”. E se tivés-
semos construídos hospitais 
e investido em educação no 
lugar de termos admitido 
a construção de estádios 
bilionários para a Copa de 
2014?

E se a cidade de São Paulo 
tivesse no lugar dos cerca 
de 60 leitos do hospital de 
referência Emilio Ribas um 
grande hospital para pa-
cientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas. 
Hospital com milhares de 
ambientes reversíveis para 
UTI? E se Manaus tivesse um 
razoável número de leitos 
para atender seus doentes?

O prejuízo humano e 
econômico da pandemia 
poderia ser amenizado ou 
as medidas de isolamento 
poderiam ocorrer em prazo 
mais reduzido?

Poderíamos simplesmen-
te, desde já, começar a pen-
sar em transformar dezenas 
de elefantes brancos em 
algo útil para a sociedade 
como hospitais e escolas. 
Qual a utilidade de estádios 
em cidades que sequer 
tem clubes na 1ª divisão 
nacional?

Na Alemanha, onde o 
futebol aos poucos vem 
sendo retomado, há 8 leitos 
hospitalares para mil habi-
tantes. A OMS informa que 
o número médio de leitos 
no globo é de 3,2 leitos para 

cada mil habitantes.
Arredondando, o Brasil 

possui cerca de 2 leitos hos-
pitalares para cada mil habi-
tantes. Nesse número, estão 
incluídos leitos públicos e 
privados, conforme dados 
da OMS e da Confederação 
Nacional da Saúde.

A Constituição nos dá, em 
teoria, a saúde como direito 
fundamental, conforme dis-
posto no art. 6º: “São direitos 
sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma 
desta Constituição”.

Observe que apesar de 
constar o direito ao lazer 
como direito fundamental, 
nada se menciona direi-
to ao futebol profissional 
como lazer prioritário e 
objeto dos maiores inves-
timentos no esporte, bem 
como a realização de jogos 
olímpicos. Não se trata de 
cerrar ataque ao futebol 
ou ao esporte profissional, 
mas que o lazer exposto na 
constituição deve ser lido 
como um conjunto de polí-
ticas públicas voltadas tanto 
à cultura como esportes 
em geral para benefício do 
cidadão.

Lamentavelmente, parece 
que precisamos descortinar 
que maus administradores 
públicos são os maiores 
responsáveis pelo imen-
so número de vítimas da 
Covid-19 no Brasil, pelos 
sonhos destruídos de tan-
tas pessoas, pelo colapso 
econômico, e por esse longo 
confinamento que parece 
não ter data para terminar.

Portanto, precisaremos 
encarar com muita serieda-
de o que realmente espera-
mos para o futuro do país, 
pois já é tarde, muito tarde, 
para definirmos prioridades.

(*) - É Advogado, Mestre em Direitos 
Fundamentais, com MBA em 

Relações Internacionais pela FGV-SP.

Cassio Faeddo (*)

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/
MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convoca-
ção - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 15:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de julho de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 
2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

O resultado supera em 
52,2% o volume em-
barcado no mesmo 

período do ano passado, 
quando foram exportadas 
67,2 mil toneladas.

Em receita, as vendas 
mensais de carne suína 
alcançaram US$ 227,9 mi-
lhões, número 58,4% acima 
do alcançado no quinto mês 
de 2019, com US$ 143,8 
milhões. No acumulado do 
ano (janeiro a maio), as ex-
portações chegaram a 383,2 
mil toneladas, volume 34% 
acima do efetivado nos cinco 
primeiros meses de 2019, 
com 285,9 mil toneladas. 
Já em receita, o saldo foi 
54,8% maior, com US$ 878,3 
milhões em 2020, contra US$ 
567,5 milhões em 2019.

Pela primeira vez o patamar de 100 mil toneladas 
e de US$ 200 milhões em um único mês foi alcançado.
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Inflação pelo IPC-S 
recua na primeira 
semana de junho 

Nessa apuração, seis das oito 
classes de despesa compo-
nentes do índice registraram 
acréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Transportes 
(-2,06% para -1,42%). Nesta 
classe de despesa, cabe men-
cionar o comportamento do 
item gasolina, cuja taxa passou 
de -7,08% para -5,06%. 

Também registraram acrés-
cimo em suas taxas de variação 
os grupos: Alimentação (0,37% 
para 0,50%), Educação, Leitu-
ra e Recreação (-2,12% para 
-1,95%), Comunicação (0,01% 
para 0,14%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,21% para 0,24%) 
e Vestuário (-0,23% para 
-0,22%). 

Nestas classes de despesa, 
vale destacar o comporta-
mento dos itens: hortaliças e 
legumes (4,97% para 5,75%), 
cursos formais (-1,78% para 
-1,39%), combo de telefonia, 
internet e TV por assinatura 
(0,00% para 0,37%), medi-
camentos em geral (0,00% 
para 0,20%) e acessórios do 
vestuário (0,30% para 0,46%). 

Em contrapartida, os grupos 
Despesas Diversas (0,10% 
para 0,06%) e Habitação 
(-0,19% para -0,20%) apre-
sentaram recuo em suas 
taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, vale citar 
os itens: serviços bancários 
(0,12% para 0,01%) e móveis 
para residência (-0,46% para 
-0,51%) - (AI/FGV).

As vendas do Dia dos Na-
morados, comemorado na 
próxima sexta-feira (12), 
devem ter uma queda de 
40% em comparação ao 
resultado do ano passado, 
nas previsões de 60% dos 
donos de lojas do estado de 
São Paulo. Esse é o resul-
tado da pesquisa feita pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Esta-
do de São Paulo para esti-
mar o impacto da pandemia 
do Coronavírus na terceira 
data mais importante para 
o varejo.

Menos pessimistas, os ou-
tros 40% dos donos de lojas 
acreditam que as vendas 
deverão cair 20% em rela-
ção a 2019. Os setores que 
os lojistas avaliam que têm 

Seis em cada dez lojistas estão mais pessimistas 
em relação às vendas.

R
ov

en
a 

R
os

a/
A

B
r

Por causa da pandemia, o arrasta-pé junino que 
invade o Nordeste nesta época do ano vai ser di-
ferente. As cidades de Caruaru, em Pernambuco, 
e de Campina Grande, no agreste da Paraíba, que 
disputam o título de maior São João do Mundo, os 
festejos vão ganhar versão inédita.

Segundo a empresa realizadora do evento, 
nos dias 23, 24 e 27 de junho, 17 artistas vão 
se apresentar. Com transmissão pelo canal do 
evento no YouTube, o São João virtual será re-
alizado com a participação de artistas regionais 

e atrações nacionais. Os shows terão cenário 
junino, retratando o Parque do Povo, sem a 
participação do público.

Em Campina Grande, que nos 30 dias de festa 
chega a movimentar R$ 300 milhões, a progra-
mação com os forrozeiros está marcado para 
o período de 9 de outubro a 8 de novembro, 
se não houver restrição na época. Já Caruaru, 
que recebe mais de 3 milhões de pessoas nesta 
época, teve a festa cancelada, sem previsão de 
nova data (ABr).

Exportações de carne suína alcançam 
102,4 mil toneladas em maio

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) 
totalizaram 102,4 mil toneladas em maio, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

em que o setor mantém o 
abastecimento interno e 
traz divisas para o país nes-
te momento de forte crise, 
as vendas para o mercado 
internacional contribuem 
para reduzir a elevação dos 
custos produtivos”, analisa 
Francisco Turra, presidente 
da ABPA.

“A China fortaleceu sua po-
sição como principal destino 
das exportações de aves e de 
suínos, e foi um dos impulsos 
para o bom desempenho dos 
embarques neste período.  
Esta é uma tendência que 
deverá se manter durante os 
próximos meses em relação 
ao mercado asiático”, afirma 
Ricardo Santin, diretor-exe-
cutivo da ABPA. (Fonte: 
Redação SI).

“Ultrapassamos pela pri-
meira vez o patamar de 100 
mil toneladas e de US$ 200 
milhões em um único mês.  
Apesar de extremamente 

positivo, era um comporta-
mento esperado pelo setor 
para este ano, mesmo com 
o enfrentamento da pan-
demia. Ao mesmo tempo 

mais chances de manter o 
faturamento são o vestuário, 
a perfumaria e os chocolates.

Em abril, a Serasa Ex-
perian apontou para uma 
queda de 31,8% nas vendas 
do varejo em comparação 
com o mesmo mês do ano 

passado. No acumulado dos 
quatro primeiros meses do 
ano, a atividade do varejo 
apresenta, segundo o le-
vantamento da consultoria, 
uma retração de 10,1% em 
relação ao período de janei-
ro a abril de 2019 (ABr).

Pandemia afeta São João 
em Campina Grande e Caruaru
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Cinco fatores que 
dificultam a inovação 

nas empresas

Inovação é um 
tema recorrente 
nas empresas. A 
maioria sabe da 
sua importância 
e necessidade, 
mas poucas são 
as que conseguem 
efetivamente colocá-
la em prática

Trabalhando com o 
tema há algum tem-
po, percebo que há 

vários fatores que impedem 
uma empresa de inovar de 
forma coerente com a sua 
realidade, de forma asser-
tiva e periódica. Por isso, 
resolvi listar aqui os cinco 
fatores mais comuns que 
tendem a inibir a inovação 
nas empresas.
 1) Síndrome de Ga-

briela: “Eu nasci as-
sim, eu cresci assim, 
vou ser sempre as-
sim”. A música tema 
da novela Gabriela, de 
Jorge Amado, fez mui-
to sucesso na década 
de 70. A trama reve-
la que Gabriela não 
conseguia se adaptar 
aos costumes de sua 
época, adotando um 
jeito espontâneo e 
até pouco rude para 
não se enquadrar na 
sociedade. 

  Qualquer semelhança 
com muitos empresá-
rios atualmente, não 
é mera coincidência. 
Mesmo em tempos de 
digitalização, muitos 
ainda insistem em 
viver como se esti-
vessem na era das 
máquinas à vapor. A 
alegação quase sem-
pre é: em time que 
está ganhando não 
se mexe. E assim, a 
inovação passa longe.

 2) Síndrome de aves-
truz: Outra síndrome 
que impede a inovação 
nas empresas é a de 
avestruz. Os líderes 
ficam tão imersos nas 
pendências que não 
conseguem acompa-
nhar as tendências. 
Com a cabeça den-
tro de seu próprio 
“buraco”, eles não 
conseguem enxergar 
o que acontece fora 
da empresa e, não por 
acaso, muitas vezes 
são “atropelados” por 
inovações que sim-
plesmente riscam suas 
empresas do mapa. 

  Apaixonados por seus 
próprios produtos/
serviços, eles não con-
seguem acompanhar 
as transformações 
do consumidor, que 
está sempre buscando 
novas formas de ter 
suas necessidades 
atendidas.

 3) Liderança imedia-
tista: Talvez o maior 
inimigo da inovação 
nas empresas seja o 
bônus. Focados nos 
resultados de curto 

prazo, líderes tendem 
a focar nas soluções 
que já são conhecidas 
e rentáveis em vez de 
se aventurar nos lon-
gos ciclos de testes e 
falhas que a inovação 
demanda. Um bom 
exemplo desse tipo de 
cultura é a Kodak. 

  Embora nem todos sai-
bam, foi um engenhei-
ro da própria com-
panhia quem criou a 
máquina digital. Ao 
apresentar aos seus 
líderes, virou motivo 
de chacota, já que o 
produto causaria a 
morte do modelo de 
negócios da empresa. 
O resto da história, 
você já conhece bem. 
Uma prova inequívoca 
de que quem não faz, 
toma!

 4) Sistema imunoló-
gico: Outro grande 
inimigo da inovação é 
o forte sistema imu-
nológico que a grande 
maioria das empresas 
têm. Infelizmente, 
muitos profissionais 
acreditam que su-
cesso é manter o sta-
tus quo, enquanto na 
verdade, o certo seria 
desafiar o status quo, 
buscando sempre no-
vas maneiras de fazer 
mais com o mesmo 
ou até com menos. A 
busca pela eficiência e 
pela melhoria deve ser 
contínua. Não é pos-
sível ficar estático em 
um mundo dinâmico.

 5) Falta de prioridade: 
Mantidos falsamente 
seguros em sua tão 
aclamada zona de 
conforto, muitas em-
presas buscam descul-
pas batidas para não 
inovar. Entre as mais 
comuns: inovar custa 
caro. Experimente 
então o preço da ob-
solescência! Garanto 
que sai muito mais 
caro. Outra desculpa 
recorrente é a falta 
de tempo. Só que 
enquanto você fica 
apagando incêndios 
na sua empresa, pode 
ser que tenha um ga-
roto nerd dentro de 
seu próprio quarto 
criando algo que vai 
simplesmente matar 
o seu negócio. 

Aí, nem incêndio para 
apagar você terá. Sua em-
presa já estará em ruínas. 
E se a sua desculpa for 
“faltam bons profissionais 
para inovar”, lembre-se que 
gente boa é bem treinada. 
Então, crie você mesmo um 
campo fértil para que men-
tes brilhantes se proliferem.

Você, líder, é o maior 
responsável pelo sucesso 
ou pelo fracasso da sua 
empresa. De que lado você 
quer estar?

(*) - É sócio-fundador da PALAS 
e um dos únicos brasileiros a 

participar ativamente da formatação 
da ISO 56.002, de gestão da inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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: AnDRE LuIz DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/03/1995, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Paulino da Silva e de Maria das Dores Pereira da Silva; A pretendente: TAynA 
SAnTAnA DE CARVALhO, brasileira, solteira, nascida aos 31/01/1996, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Roberto Ferreira de Carvalho e de Adriana Maria de Santana.

O pretendente: GAbRIEL FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/03/1996, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Jose Antonio da Silva e de Maria Aparecida Ferreira 
da Silva; A pretendente: KELLy DE PAuLA RAmOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/04/1995, administradora de empresas, natural de Santo André - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdinei da Silva Ramos e de 
Eliane de Paula Dias.

O pretendente: huDSOn ROChA VICEnTE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/11/1991, bancário, natural de Monte Santo de Minas - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Vicente e de Sandra Aparecida Teixeira 
Vicente; A pretendente: nAThALIA LuCAS mELO, brasileira, solteira, nascida aos 
26/12/1998, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Edmilson de Melo e de Geni Lucas da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO LOPES DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/03/1980, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Arnaldo Ferreira de Jesus e de Laurinda Lopes de Jesus; A pretendente: 
LÉIA VISCOCIn, brasileira, solteira, nascida aos 19/03/1987, auxiliar administrativo, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Nelson Viscocin e de Erci Lourdes Viscocin.

O pretendente: DAnIEL hEnRIquE DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/02/1987, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Agnaldo Henrique dos Santos e de Darci Rosa de 
Sá Santos; A pretendente: mARCIA VAnESSA SOARES DA SILVA bEzERRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 19/03/1989, manicure, natural de Garanhuns - PE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Ferreira Bezerra 
e de Lindalva Soares da Silva.

O pretendente: RAPhAEL nunES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/06/1983, operador de máquinas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero dos Santos Silva e de Maria Eliene 
Nunes dos Santos; A pretendente: mARIAnA DE LImA FRAnSCICO, brasileira, 
divorciada, nascida aos 15/04/1992, auxiliar de costura, natural de Diadema - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jurandir Francisco e 
de Maria das Graças de Lima.

O pretendente: DIEGO mARCELInO RAmALhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/03/1992, analista de licitações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Saul Jose Ramalho Neto e de Julia Marcelina dos 
Santos Ramalho; A pretendente: VEROnICA AKEmI JEmImA mAnGIRO, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/08/1994, analista de atendimento, natural de Taboão da Serra 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Mangiro e 
de Maria Veronica Mangiro.

O pretendente: mARCOS WyLLAmyS DE ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/12/1997, divulgador, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria da Cruz de Araújo; A pretendente: DEbORA JOVInA 
FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1999, vendedora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Daniel 
Felix da Silva e de Valeria Jovina Ferreira da Silva.

O pretendente: ELVIS SAnTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/03/1990, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Lourenço de Oliveira e de Natalia Santos 
de Oliveira; A pretendente: DÉbORA CRISTInA ALVES DOS SAnTOS, brasileira, 
divorciada, nascida aos 18/09/1986, demonstradora, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Braz Alves dos Santos e de Irene 
Margarida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FRAnCISCO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
15/11/1967, vendedor, natural de Panelas - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Manoel Francisco da Silva e de Maria Alves da Silva; A pretendente: 
LuCIEnE SILVA OLIVEIRA LOPES, brasileira, viúva, nascida aos 06/05/1966, de 
serviços domésticos, natural de Belo Campo - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Belmiro Ferreira de Oliveira e de Isabel Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: quIOnES DA SILVA JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/05/1990, 
marceneiro, natural de Conceição do Coité - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Raimundo Cardoso de Jesus e de Basilia da Silva Batista; 
A pretendente: mARIA LuzIA bARbOSA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/11/1989, babá, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Moises Manoel dos Santos e de Crispiniana Barbosa dos Santos.

O pretendente: WELLInGTOn LuIz DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/12/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Benedito José da Silva e de Solange Maria Adriano da Silva; A 
pretendente: ALVAíLDE SAnTOS nEVES, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1987, 
cuidadora de idosos, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de João de Souza Neves e de Maria Neuma Santos Neves.

O pretendente: ThIAGO SOARES DE ALmEIDA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/10/1986, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Devanil Soares de Almeida e de Neusa Maria Ferreira de 
Almeida; A pretendente: LuCIAnA mOuSInhO LOPES DO nASCImEnTO, brasileira, 
divorciada, nascida aos 19/04/1978, corretora de seguros, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Lopes do Nascimento 
e de Maria do Socorro Mousinho Lopes do Nascimento.

Muitos brasileiros não es-
tavam preparados pela insta-
bilidade econômica causada 
pelo novo Coronavírus. Porém, 
aqueles que já estudavam sobre 
finanças pessoais estão tendo 
prejuízos menores, é o que 
aponta uma pesquisa realizada 
no mês de maio pela Mobills, 
startup de gestão de finanças 
pessoais, que contou com 2.000 
respondentes. Deste número, 
metade é formado por usuários 
da plataforma de gerenciamen-
to financeiro e a outra metade 
formada por pessoas que ainda 
não utilizam a solução. 

Da amostra de não usuários 
do app 87,5% afirmaram não possuir uma 
reserva para situações de emergência. 
Enquanto, do grupo de clientes da Mobills 
56% afirmaram possuir uma economia 
para este tipo de situação - destes, 38,9% 
ainda não tiveram que utilizar parte 
desse valor por conta da crise atual e 
17,1% tiveram que recorrer ao uso de 
parte desse dinheiro nos últimos dois 
meses. Carlos Terceiro, fundador e CEO 
da Mobills, explica que a startup investe 
constantemente em educação financeira 
e que a reserva de emergência é algo que 
incentivam para todos os clientes, inde-
pendente da sua situação atual. 

“Nós temos clientes que estão endi-
vidados, outros que estão procurando 
economizar mais, aqueles que já possuem 
certa independência financeira e estão 
começando a investir e uma minoria de 
investidores buscando melhorar sua car-
teira. Para todos esses, nós incentivamos 
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Aqueles que já possuem certa independência financeira e estão 
começando a investir.

Com o objetivo de 
ajudar os lojistas a 
manter suas lojas fun-

cionando, nesse período 
conturbado gerado pela 
pandemia da Covid-19, a 
startup Munddi, empresa 
que integra o portfólio da 
Bossa Nova Investimentos, 
criou o Balcão Online, um 
serviço prático e fácil de 
operação de delivery para 
atender aos consumidores. 
E com isso, fazer com que 
os comerciantes de peque-
no e médio porte consigam 
diminuir os prejuízos causa-
dos pelo isolamento social 
imposto pela disseminação 
do novo Coronavírus.

Segundo o founder da 
start up, Thiago Malpetti, 
com o fechamento do varejo, 
as lojas estão vivendo um 
momento difícil, com pre-

Como o pequeno lojista pode 
montar uma operação de delivery
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Muitas lojas conseguiram incorporar rapidamente uma solução de delivery no seu dia a dia e ter vendas 
equivalentes a até 70% do faturamento pré-Convid-19

meio dele, o cliente conse-
gue fazer o pedido, pagar 
e escolher como deseja 
receber o produto. “Nós cui-
damos de todo o processo 
de pagamento, repasse e 
entrega, para que o lojista 
possa continuar focado na 
sua loja. São mais de 100 
mil motoboys parceiros dis-
tribuídos em todo o Brasil”, 
acrescenta. 

Malpetti complementa que 
neste cenário, muitas lojas 
conseguiram incorporar 
rapidamente uma solução 
de delivery no seu dia a dia 
e ter vendas equivalentes a 
até 70% do faturamento pré-
Covid-19. “Os pedidos de 
delivery dos nossos clientes 
aumentaram até 5 vezes des-
de o início da crise”, revela. 
Conheça: (https://balcao.
online/).

juízos, e em muitos casos, 
fechando as portas definiti-
vamente. “Nossa plataforma 
ajuda o pequeno e médio 
lojista a montar em poucas 
horas uma operação de de-
livery, sem as complicações 
de uma loja virtual. Já são 
milhares de lojas utilizando a 

plataforma em todo o Brasil”, 
explica. 

Mas como funciona a plata-
forma? O Balcão Online é um 
canal de vendas exclusivo 
da loja (uma página mobile) 
criado para receber pedidos 
por Whatsapp, Instagram, 
Facebook e telefone, e por 

A importância de montar 
uma reserva de emergência

  lecer metas de economia 
para juntar dinheiro. 

 2) Faça o planejamento 
de ganhos e gastos - 
Controle financeiro é fun-
damental. Aplicativos de 
gerenciamento financei-
ro como o Mobills podem 
te ajudar nesse sentido. 
Se preferir, monte uma 
planilha com todos os 
gastos e ganhos do mês. O 
importante é não perder 
o controle da entrada e 
saída do dinheiro. 

 3) Corte gastos desneces-
sários - Depois de fazer a 
análise de como o dinhei-
ro está sendo utilizado, é 
possível distribuí-lo em 
categorias e, assim, elimi-
nar os gastos prejudiciais 
à saúde financeira. 

 4) Invista - O cenário atual não é o mais 
amigável para quem está entrando 
agora no mundo dos investimentos. 
No entanto, é possível começar uma 
reserva de emergência com valores 
muito pequenos, como por exemplo 
guardar um real por semana. E, no 
momento de aplicar o dinheiro, preze 
pela segurança. Desse modo, opte por 
investimentos de baixo risco e com 
liquidez diária. Se ainda não entende 
como isso funciona, a NuConta do 
Nubank é uma boa opção, pois lá o seu 
dinheiro rende 100% do CDI em dias 
úteis e ainda possui liquidez imediata. 

Fonte e mais informações: (www.mo-
bills.com.br).

que tenham um reserva com liquidez e 
segurança, e por isso, o dinheiro guardado 
para essa finalidade deve ser aplicado 
em investimento de renda fixa”, explica. 

Para montar uma reserva de emergência, 
não é necessário ganhar muito ou ser expert 
em finanças, mas sim ter um planejamento 
eficiente. O momento de quarentena pode 
ser uma oportunidade para analisar como 
andam suas finanças e começar a reserva 
que, no futuro, poderá te auxiliar em 
momentos de crise. Nesse sentido, Carlos 
Terceiro lista algumas dicas abaixo. Confira: 
 1) Estabeleça metas realistas - As 

metas são mais mensuráveis que 
os objetivos, por esse motivo faça 
uma análise de onde você está hoje, 
conheça bem os seus planos finan-
ceiros e trace metas específicas. 
Isso lhe auxiliará na elaboração de 
estratégias para o seu orçamento 
mensal, tornando mais fácil estabe-

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 8
2C

A-
C

A9
5-

C
E5

1-
35

9C
.



A vida é combate. 
Viver é lutar

O que virá após a 
pandemia tão confusa 
no que diz respeito ao 
seu tratamento, seja 
por ignorância ou por 
interesses escusos? 

Poderemos chegar ao 
pandemônio provoca-
do por pessoas mes-

quinhas para satisfazer suas 
cobiças atraindo desordens 
nas contas públicas, na 
economia, no trabalho, na 
alimentação. Se chegarmos a 
isso estaremos perto do fim 
da civilização livre que pos-
sibilita evolução espiritual e 
mental. O sistema econômico 
foi perdendo a naturalidade, 
gerando uma caótica situação 
em decorrência dos desequi-
líbrios causados por sua frágil 
estruturação globalizada. 
Uma situação bem difícil para 
países atrasados. 

Em geral, a vida empresa-
rial se modificou muito em 
quase todos os ramos; os 
pequenos e médios empresá-
rios têm muitas dificuldades 
porque, com a globalização, a 
competição internacional se 
tornou feroz e desigual. Mas 
agora, a economia desequi-
librada está sendo arrasada 
pela Covid-19. A economia vi-
nha apresentando problemas 
há algum tempo. O ocidente 
de livre mercado optou por 
produzir na Ásia com menor 
custo do trabalho. As finanças 
inflaram. 

As lutas políticas e a geopo-
lítica impedem uma ação co-
ordenada visando o bem geral 
e a melhora de condições de 
vida. Na China, o Capitalismo 
de Estado segura tudo com 
mão forte. As incoerências da 
economia deixam o futuro in-
certo. É indispensável pensar 
seriamente no futuro. Como 
vai ficar a finança pública? De 
onde virá o dinheiro quando 
não houver mais arrecadação 
por falta de atividades? Como 
será resolvida a questão da 
massa de desempregados? 
Vamos ter de vender o Brasil 
e deixar a precarização tomar 
conta de tudo? 

Além disso, o que restou da 
indústria suportará o golpe? 
Vamos ter de importar de 
tudo em troca de commodi-
ties? Os governantes devem 
sempre agir em benefício do 
país e sua população, mas isso 
foi abandonado há décadas. 
Precisamos modificar esse 
quadro, mas a ruína que 
herdamos é profunda. Em 
maio de 1888 era promulga-
da a Lei Áurea, extinguindo 
com grande atraso o trabalho 
escravo no Brasil. No ano 
seguinte um grupo de revol-
tosos despreparados desti-
tuiu D. Pedro II e começou 

a nova história do Brasil, um 
país sem rumo, presa fácil 
de interesses internacionais. 

Com tantos recursos que 
o Brasil dispõe faltaram es-
tadistas sábios e patriotas 
que transformassem “o país 
do futuro” numa nação forte 
e autônoma onde seu povo 
pudesse evoluir continua-
damente. Hoje as amizades 
surgem na base de interesses 
mútuos, ou na expectativa de 
que uma pessoa possa ser útil 
para que outra possa alcançar 
os seus objetivos. 

Como os interesses estão 
em constante mudança, as 
amizades também. Relações 
pessoais, políticas ou inter-
nacionais mantêm semelhan-
ças, uma vez que prevalecem 
os interesses particulares que 
não raro levam ao suborno e 
à chantagem para conseguir 
o que se cobiça. O suborno 
ou propina é a quantia paga 
a alguém para induzi-lo a 
praticar atos ilícitos. 

É ampla e encoberta a práti-
ca de oferecer muito dinheiro 
a uma autoridade para que 
ela favoreça determinados 
interesses altamente lucra-
tivos de grupos e países, que 
enriquecem a classe política e 
as empresas envolvidas, mas 
empobrece o país e sua popu-
lação pela falta de patriotismo 
dos governantes. Inquietas 
as pessoas estão se tornando 
incompreensivas diante das 
situações adversas, indo aos 
limites do equilíbrio emo-
cional, perdendo o controle. 
As fúrias ficam espreitando 
tudo, prontas para desenca-
minhar os seres humanos. 

Mas como bem disse o poeta 
Gonçalves Dias (1823/1864): 
“Viver é lutar. A vida é com-
bate, que aos fracos abate, 
que aos fortes, aos bravos só 
pode exaltar”. Se o viver não 
tiver propósitos enobrecedo-
res, tais como a busca pelo 
saber, autoaprimoramento, e 
a vontade de contribuir para 
a melhora geral das condições 
de vida, que espécie de luta 
será esse viver dominado por 
paixões e mesquinharias? 

Viver é lutar por um existir 
digno, seja qual for a idade, 
seja qual for a situação do 
ser humano. Sem alvo ele-
vado, a vida cai numa rotina 
aborrecida à espera do fim, 
sem que cada indivíduo te-
nha aproveitado a existência 
desde o início. É lamentável 
a atual condição humana. 
Viver é lutar pela libertação 
espiritual.

(*) - É graduado pela FEA/USP, 
faz parte do Conselho de 

Administração do Hotel Transamerica 
Berrini, realiza palestras sobre 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) e 

(www.library.com.br). 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“Compa-
nhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16 de junho de 2020, às 14 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.6 e 6.7 das deliberações, 
bem como do Anexo I da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 22 de abril 
de 2020 (“AGOE”), a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do 
Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da Companhia; (ii) 
homologação da subscrição de 43.374 (quarenta e três mil, trezentas e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG S.A., em razão da (a) cessão de direito de 
preferência na subscrição das ações pelos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b) 
renúncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30 de abril de 2020; e (c) manifestação 
do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22 
de abril de 2020; e (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações acima. 
Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 05 
de junho de 2020. Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

A Intecom Logística, com mais de 
15 anos de história, traz algumas 
recomendações para a operação 

de Centros de Distribuição no País. 
“A adoção de medidas mais intensas 

de limpeza e a conscientização dos co-
laboradores são fundamentais para ter 
um ambiente de trabalho mais seguro. É 
necessário o cuidado com a saúde neste 
momento”, afirma José Paulo Pereira, 
diretor executivo da Intecom Logística.

Além do afastamento dos grupos de 
risco (idosos, diabéticos, hipertensos, 
etc), a disponibilização de máscaras, 
luvas e álcool em gel e a medição diária 
da temperatura, são recomendadas como 
práticas para o funcionamento da opera-
ção de forma segura, segundo Pereira. 
Confira as orientações:
 1) Conscientização sobre higiene 

pessoal – Os colaboradores dos 
Centros de Distribuição, sejam 
das áreas administrativas, da ope-
ração, motoristas e entregadores, 
precisam ser informados sobre a 
importância da higiene pessoal, 
como a lavagem frequente das mãos 
com sabão e água, o uso de álcool 
em gel para a assepsia das mãos e 
o uso de máscaras, luvas e outros 
EPIs, em alguns casos. 

 2) Intensificação da limpeza – Os 
processos de limpeza dos Centros de 
Distribuição e, principalmente, das 
áreas comuns devem ser intensifica-
dos. Máquinas e itens muito utiliza-
dos, como arqueadeira (máquina que 
possui fita para amarrar os pallets), 
empilhadeira, entre outros, também 
devem ser limpos com frequência.

A conscientização dos colaboradores é fundamental 
para ter um ambiente de trabalho mais seguro.
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Em tempos de pandemia, recomendações 
para os Centros de Distribuição

A pandemia do novo Coronavírus mudou os procedimentos e rotinas adotados no trabalho em diversos 
segmentos, com a finalidade de garantir a segurança das equipes. Em logística, não é diferente

 3) Não compartilhar itens pes-
soais – Os profissionais também 
devem ser avisados a respeito da 
importância de não compartilhar 
itens pessoais, como os Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPIs), talheres, copos  e, em caso 
de itens que devem ser comparti-
lhados, é necessária a higienização 
antes e após o uso.

 4) Higienização dos caminhões 
– No final do dia, no retorno dos 
caminhões aos Centros de distri-
buição, a parte interna do veículo 
e as carcaças devem ser higieni-
zadas. Recomenda-se também a 
separação de doca exclusiva para 
recebimento de veículos menores 
com diminuição de motoristas no 
pátio.

 5) Criação de checklist e folhe-
to – Uma prática adotada por 
diversas empresas para facilitar 

o processo e o entendimento de 
todos é a criação de checklist e de 
folhetos  com as recomendações 
aos profissionais da operação e 
caminhoneiros, como lavagem das 
mãos, utilização do álcool em gel e 
higienização do volante, manopla 
do câmbio, buzina, pontos de apoio 
e das cabines dos caminhões a 
cada saída.

 6) Entregas em segurança - Na 
entrega de produtos e cargas, a 
recomendação é de que os entre-
gadores mantenham a distância 
mínima de 1,5 metro do cliente. 
Para confirmação de entrega, 
deve-se pensar na eliminação 
da necessidade da assinatura do 
cliente no celular do entregador ao 
receber a encomenda para evitar 
contato físico.

Fonte e mais informações: (http://
intecomlogistica.com.br/).

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 20.431 62.521
Contas a receber de clientes 258.014 195.385
Contas a receber de partes relacionadas 3.196 2.111
Estoques 185 93
Adiantamentos a fornecedores e a empregados 1.287 1.593
Impostos a recuperar 5.775 5.561
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 503 5.022
Despesas pagas antecipadamente 14.438 13.079
Total do ativo circulante 303.829 285.365
Não Circulante
Realizável a longo prazo 
Depósitos judiciais 14.170 14.649
Depósito caução  2.830 2.830
Imposto de renda diferido ativo 14.469 11.135
Total do Realizável a longo prazo 31.469 28.614
Imobilizado 112.840 90.650
Intangível 18.439 19.527
Ativo de direito de uso 181.568 -
Total do ativo não circulante 312.847 110.177
Total do Ativo 648.145 424.156

 2019 2018
Receita 1.001.551 907.124
Custo dos produtos e serviços vendidos (716.041) (686.800)
Lucro bruto 285.510 220.324
Despesas comerciais (5.740) (6.116)
Despesas administrativas (218.346) (160.415)
Outras receitas (despesas) operacionais 10.247 6.575
Resultado da venda de ativos imobilizado (130) (1.007)
Resultado operacional 71.541 59.361
Despesas financeiras (26.465) (10.382)
Receitas financeiras 3.863 5.275
Perdas com variação cambial 978 (47)
(Despesas) Receita financeiras líquidas (21.624) (5.154)
Resultado antes dos impostos 49.917 54.207
Imposto corrente (19.863) (20.349)
Imposto diferido 3.334 2.002
Imposto de renda e contribuição social (16.529) (18.347)
Resultado do exercício 33.388 35.860

 2019 2018
Resultado do exercício 33.388 35.860
Resultado abrangente - -
Resultado abrangente total 33.388 35.860

  Re- Reser- Lucros Total pa-
 Capital serva va de acumu- trimônio
 social legal lucros lados líquido
Saldo em 01/01/2018 113.068 8.248 76.942 - 198.258
Dividendos adicionais distribuídos - - (42.878) - (42.878)
Resultado do exercício - - - 35.860 35.860
Destinação do lucro:
Constituição da reserva legal 
e reserva de lucros - 1.793 25.102 (26.895) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (8.965) (8.965)
Saldo em 31/12/2018 113.068 10.041 59.166 - 182.275
Dividendos adicionais distribuídos - - (10.617) - (10.617)
Resultado do exercício - - - 33.388 33.388
Destinação do lucro:
Constituição da reserva legal 
e reserva de lucros - 1.669 23.372 (25.041) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (8.347) (8.347)
Saldo em 31/12/2019 113.068 11.710 71.921 - 196.699

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Resultado do exercício 33.388 35.860
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
reconhecida no resultado do exercício 16.529 18.347
Depreciação de ativos imobilizados 25.509 23.327
Amortização de ativos intangíveis 10.019 11.960
Depreciação de ativos de direito de uso 49.925 -
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável (710) 810
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.046 1.232
Juros com empréstimos e financiamentos 3.879 4.025
Juros sobre passivos de arrendamento 18.015 -
Provisões para riscos tributários e trabalhistas 6.531 8.962
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes (65.675) (8.009)
Estoques (92) (65)
Empréstimos a receber (1.085) (318)
Adiantamentos a fornecedores e a empregados 306 524
Impostos a recuperar 4.305 7.406
Despesas pagas antecipadamente (1.359) (3.906)
Depósitos judiciais 479 793
Depósito caução - -
Fornecedores e outras contas a pagar 6.340 (3.187)
Adiantamento de clientes (496) 322
Salários, encargos e provisão para férias 9.003 14.920
Passivo de arrendamento (60.061) -
Obrigações tributárias (403) (7.631)
Pagamento de provisão para contingências (6.229) (6.954)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos (16.206) (19.791)
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais 34.958 78.627
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado (50.234) (30.662)
Aquisição de intangível (7.462) (2.212)
Venda de imobilizado 1.776 1.083
Fluxo de caixa aplicado nas atividades
 de investimento (55.920) (31.791)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamentos de dividendos (19.583) (50.949)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 
com partes relacionadas (1.545) (3.491)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (21.128) (54.440
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa  (42.090) (7.604)
 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 62.521 70.125 
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 20.431 62.521

Demonstrações de resultado dos exercícios - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

As demonstrações contábeis completas, assim como, o relatório dos 
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa.

Auditado pela KPMG Auditores Independentes.

Fabricio Coutinho de Oliveira - Presidente
Fabio da Silva Neco - Diretor Financeiro

Marcus Vinicius Souza Silva – Contador – CRC 1SP292021/O-1

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Passivo 2019 2018
Circulante
Empréstimos e financiamentos 4.080 5.357
Fornecedores e outras contas a pagar 39.060 33.168
Fornecedores - partes relacionadas 77.645 73.586
Passivo de arrendamento 47.598 -
Adiantamento de clientes 2 498
Salários, encargos e provisão para férias 94.807 85.804
Obrigações tributárias 13.790 13.980
Imposto de renda e contribuição social a pagar 5.806 2.149
Dividendos a pagar 8.366 8.985
Total do passivo circulante 291.154 223.527
Não Circulante
Obrigações tributárias - 213
Passivo de arrendamento 141.849 -
Provisões para riscos trabalhistas e tributários 18.443 18.141
Total do passivo não circulante 160.292 18.354
Patrimônio Líquido
Capital social 113.068 113.068
Reserva legal 11.710 10.041
Reserva de lucros 71.921 59.166
Patrimônio líquido 196.699 182.275
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 648.145 424.156

TELEPERFORMANCE CRM S.A.
CNPJ 06.975.199/0001-50

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Pare-
dão S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 
de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio de 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 
13:00 hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
127, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 08 
de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reuni-
rem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, 
às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, 
sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria 
para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 
4.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 
08 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Di-
retor Presidente.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 17:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria;- 4.- Outros assuntos 
de interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na 
sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Associação dos Servidores Celetistas
Estáveis do Estado de São Paulo - ASCEESP

CNPJ 14.037.380/0001-43
Convocação para as Inscrições das Chapas para Diretoria e Conselho Fiscal

A Associação dos Servidores Celetistas Estáveis do Estado de São Paulo -
ASCEESP, convoca a todos os associados Servidores Públicos Estáveis, a efetivarem
as inscrições das chapas, Diretoria e Conselho Fiscal, para o Triênio 2020/2023, por
correio eletrônico, direcionando as inscrições das referidas Chapas, para o e-mail,
angelamaria.maia@uol.com.br, iniciando no dia 10 de junho com termino dia 20 do
mesmo mês, até ás 17 horas, para que sejam feitas as inscrições, esta medida esta
sendo usada, porque enfrentamos o isolamento social, tendo em vista a pandemia
que assola nosso pais.

São Paulo 09, de junho de 2020.
Laureano Andrade Florido - Presidente

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/ME 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.3.003.9377-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/02/2020
Data, Hora e Local: No dia 28/02/2020, às 14h30m, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 
("Companhia"). Convocação: Dispensada. Presenças: totalidade dos acionistas titulares das ações de emissão 
da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre as matérias: (1) reconhecer e autorizar todas as transações com partes relacionadas e com acionistas da 
Companhia celebradas até a data de realização desta assembleia e registradas ou refletidas nas Demonstrações 
Financeiras de 2018 e 2019 da Companhia; (2) a aprovação do Relatório dos Auditores Independentes e as Infor-
mações Trimestrais relativas ao periodo de nove meses encerrado em 30/09/2019; (3) a conversão da categoria 
B para categoria A do registro da Companhia de emissor de valores mobiliarios admitidos à negociação em mer-
cados regulamentados de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") ("Conversão de 
Categoria"), e a consequente submissão CVM do pedido de Conversão de Categoria, nos termos da Lei n° 6.385, 
de 7/12/1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Capitais"), da Instrução da CVM n° 480, de 7/12/2009, con-
forme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicaveis; (4) a listagem da Companhia, a admissão 
a negociação das ações ordinárias de sua emissão e ingresso no segmento especial de negociação denominado 
Novo Mercado (" Novo Mercado") perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") ("Autorização de Listagem e 
Admissão á Negociação"), e a consequente submissão à B3 do pedido de Autorização de Listagem e Admissão 
à Negociação, nos termos do Manual do Emissor e do Regulamento do Novo Mercado da B3; (5) a reforma e a 
consolidação do estatuto social da Companhia, para, dentre outros, adequá-lo ás disposições do Regulamento do 
Novo Mercado; (6) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia, e a eleição de membro 
independente para o conselho de administração da Companhia; (7) a consolidação da composição do conselho 
de administração da Companhia; (8) a ratificação dos atos até então praticados pela administração da Companhia 
com relação as deliberações acima; e (9) a autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos 
que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 
(1) reconhecer e autorizar todas as transações com partes relacionadas e com acionistas da Companhia cele-
bradas até a data de realização desta assembleia e registradas ou refletidas nas Demonstrações Financeiras de 
2018 e 2019 da Companhia; (2) o Relatório dos Auditores Independentes e as Informações Trimestrais relativas 
ao período de nove meses encerrado em 30/09/2019; (3) a Conversão de Categoria e a consequente submissão 
a CVM do pedido de Converão de Categoria, nos termos da Lei do Mercado de Capitais, da Instrução da CVM n° 
480, de 7/12/2009, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicaveis; (4) a Autorização 
de Listagem e Admissão a Negociação e a consequente submissão a B3 do pedido de Autorização de Listagem 
e Admissão Negociação, nos termos do Manual do Emissor e do Regulamento do Novo Mercado da B3; (5) a 
reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar, a partir desta data, com a redação 
constante do Anexo I a esta ata, para adequa-lo as disposições do Regulamento do Novo Mercado, refletir as 
alterações decorrentes das aprovações desta AGE que sejam aplicáveis e outras alterações implementadas dire-
tamente no texto constante do Anexo I a esta ata; (6) a reeleição dos seguintes membros para compor o conselho 
de administração da Companhia: (i) Dany Muszkat, RG n° 16.719.735-6 SSP/SP, CPF/ME n° 249.045.048-44, 
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Abrão Muszkat, RG n° 2.935.505 (SSP/SP), CPF/
ME n° 030.899.598-87, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (iii) Renato de Vita, RG n° 
26.555.583-8 e CPF/ME n° 220.424.228-43, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (iv) 
João Guilherme de Andrade Só Consiglio, RG n° 16.602.546 (SSP/SP) e CPF/ME n° 119.038.148-63, como 
membro independente do conselho de administração da Companhia, de acordo com o Regulamento do Novo 
Mercado, cuja condição de membro independente foi atestada pelo Sr. João Guilherme de Andrade Só Consiglio 
previamente a realização desta assembléia; e (6.1) a eleição do seguinte membro para compor o conselho de 
administração da Companhia: (i) Julio Nicolau Filho, RG n° 11.190.121 e CPF/ME n° 075.823.918-10, como 
membro independente do conselho de administração da Companhia, de acordo com o Regulamento do Novo 
Mercado, cuja condição de membro independente foi atestada pelo Sr. Julio Nicolau Filho previamente à realização 
desta assembléia, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP (6.2) A posse de cada membro do 
conselho de administração da Companhia ora eleito é realizada nesta data, mediante (i) a apresentação da res-
pectiva declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) a assinatura do respectivo termo 
de posse, lavrada em livro próprio da Companhia. (7) a consolidação da composição do conselho de administração 
da Companhia, que passa, a partir desta data, a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato uni-
ficado de dois anos a se encerrar em 28/02/2022: Dany Muszkat, Abrão Muszkat, Renato de Vita, João Guilherme 
de Andrade Só Consiglio e Julio Nicolau Filho. (8) a ratificação dos atos até então praticados pela administração da 
Companhia com relação às deliberações acima; e (9) a autorização aos diretores da Companhia para praticarem 
todos os atos que se fizerem necessários a consecução das deliberações acima. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a tratar, lavrou-se a ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes. 
Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; e Franco Gerodetti Neto - Secretário. Acionistas: Abrão Muszkat, David Leon 
Rubinsohn, Renato Paulo de Vita, Reag 81 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Fact Enter-
prise Fundo de Investimento em Participações. São Paulo, 28/02/2020. Abrão Muszkat - Presidente; e Franco 
Gerodetti Neto - Secretário. JUCESP n° 135.273/20-1 em 11/03/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Após a estipulação do isolamento social como forma de pre-
venção contra a pandemia da Covid-19, algumas cidades e es-
tados do Brasil já sinalizam para uma flexibilização e retomada 
gradual das atividades econômicas. No entanto, para a professora 
de administração da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, 
Nayara Cardoso, para que o retorno ao trabalho seja realizado de 
maneira eficaz e segura, as empresas e profissionais precisarão 
redobrar cuidados, cumprindo regras e orientações rígidas de 
autoridades sanitárias e criando novos hábitos para lidar com o 
chamado “novo normal”. 

Confira, a seguir, as dicas da professora para retomada ao 
trabalho neste cenário de pandemia: 
	 •	Rever	os	processos	de	trabalho,	ou	seja,	o	alinhamento	dos	

fluxos para que fiquem mais inteligentes e adequados ao ‘novo 
normal’. Realização de treinamento, capacitação e conscien-
tização. Estamos falando de mudança de comportamento e 
segurança para a saúde de todos. 

	 •	Criar	uma	campanha	ou	jornada	de	comunicação,	com	maior	
uso da comunicação interna virtual, via e-mail, mensagens 
e redes internas para orientar funcionários sobre ações de 
prevenção contra a doença. 

	 •	Fornecer	equipamentos	de	proteção	aos	funcionários,	como	
máscaras, por exemplo. 

	 •	Fornecer	orientações	sobre	cuidados	no	uso	de	ambientes	
compartilhados e coletivos na empresa, como copas, banhei-
ros, salas de reuniões, etc. 

	 •	Se	possível,	estipular	uma	flexibilização	do	regime	presencial,	
intercalando com dias de trabalho em home-office e reveza-
mento entre funcionários no primeiro momento de retorno 
às atividades. 

	 •	Reorganização	das	estações	de	trabalho,	mudança	de	layout	
em toda a empresa para uso dos colaboradores e clientes, 
aderindo à distância de segurança necessária para prevenção 
contra a Covid-19. Gestão eficiente do espaço físico e do fluxo 
de pessoas. 

	 •	Disponibilização	de	recipientes	com	álcool	em	gel	70%,	dis-
tribuídos em partes diversas do local de trabalho 

	 •	Higienização	regular	do	espaço	de	trabalho	e,	sobretudo,	de	
itens pessoais como telefones, computadores, etc. 

	 •	Garantir	que	os	itens	de	limpeza	e	higiene	estejam	facilmente	
acessíveis a todos. 

Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie/Rio

Cuidados no retorno ao trabalho no pós-pandemia
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 09 de junho de 20206

Pixabay

Barbara Fortes (*)    

Antes de corrermos para levantar as portas e abrir os 
caixas, vale a pena a reflexão sobre os valores que 
precisamos incorporar aos nossos planos estratégicos 

neste segundo semestre. Cada empresa tem seus desafios 
e necessidades, mas nossa trajetória este ano será pautada 
por alguns fatores em comum, cuja reflexão busco estimular 
aqui. Da crise surge o novo e, apesar das dificuldades, não 
podemos desperdiçar a oportunidade de avançar.

1RESPEITO - Em primeiro lugar, vivemos em tempos só-
brios, onde as circunstâncias merecem respeito. Respeito pela 
saúde, pelas pessoas que não sobreviveram, pelo estado mental 
das nossas equipes e pelas opiniões divergentes. Respeito pela 
pandemia, pelo vírus e pelas situações que ainda não estão 100% 
no nosso controle. Por mais que estejamos ansiosos pela retomada, 
precisamos levar em conta todas as medidas de higiene e saúde 
que garantirão a segurança das equipes e clientes no ambiente 
comercial. E deixar claro o propósito pelo qual cada um de nós 
está trabalhando nesse momento difícil.

Para reflexão: a sua marca está levando em conta o momento 
de cada colaborador na volta? Você sabe quem perdeu entes que-
ridos? Como vamos honrar essas pessoas ao mesmo tempo que 
nos preparamos para retomar as operações? Sua loja é realmente 
segura para cliente e colaboradores?

2RELACIONAMENTO - Dizem que foi o e-commerce que 
salvou muitos varejistas durante a quarentena. A tecnologia digital 
de fato compensou (e muito) a ausência dos pontos de venda 
físicos. Mas as marcas que tiveram sucesso durante a pandemia 
não foram necessariamente as mais digitais ou modernas, e sim 
aquelas que apostaram no relacionamento verdadeiro com seus 
clientes antes e durante a quarentena.

E para a conexão verdadeira, é preciso gente, ainda que am-
parada por tecnologia. São empresas cujas equipes, mesmo sob 
condições extremas de estresse e ansiedade, se dedicaram a 
entender as necessidades dos clientes, telefonando ou mandando 
mensagens genuínas, oferecendo apoio ou um simples abraço a 
distância. Estas marcas não serão esquecidas tão cedo e estarão 
melhor posicionadas para a retomada. A melhor inteligência 
artificial ainda não substitui o verdadeiro afeto e preocupação. 
Valorize as suas equipes: são elas que fazem a diferença.

Para reflexão: sua marca está se conectando com seus 
clientes de forma humana durante a crise, ou está simplesmente 
mandando mensagens automatizadas de e-mail e zap? E seus 

A quarentena na Europa começa a relaxar e o mundo volta a falar em retomada. No Brasil, várias cidades já reduziram as restrições e o varejo reabre as 
portas para um novo mundo. As necessidades dos consumidores mudaram e muitas empresas terão que se adaptar, simultaneamente equilibrando o caixa e 

buscando recuperar o prejuízo registrado durante os dois meses de fechamento.

CINCO vALORES fuNdAMENTAIS 
PARA A RETOMAdA NO vAREjO

colaboradores? Você ligou para saber como estavam aqueles que 
foram afetados pela COVID-19, aqueles que estão suspensos e 
nervosos em casa?

3RISCO - Esta não será a última pandemia global - e muitas 
empresas sentiram na pele o revés de riscos operacionais antes 
desconsiderados. Devemos reduzir nossa exposição para evitar 
prejuízos mais graves na próxima onda. É a discussão do mundo 
VUCA, que saiu da teoria para ser experimentada na prática por 
todos nós.

Neste aspecto, a diversificação, amplamente recomendada no 
mercado financeiro, faz sentido também para nós varejistas. Ter 
um portfólio diversificado, tanto geograficamente e por canal de 
vendas e ponto de venda torna o varejista mais flexível para even-
tuais quarentenas futuras. Quem coloca todos os ovos na mesma 
cesta, corre o risco de perder o jantar. Mas como diversificar?

 • Geografia: grandes capitais x cidades menores (o Brasil não 
é só o Sudeste)

 • Modelo comercial: unidades próprias x franquias x reven-
dedores (não dependa de um único parceiro)

 • Canal de distribuição: vendas físicas x online (o consumidor 
quer omnichannel)

 • Localização: pontos de rua x shopping (não dependa só 
das grandes redes)
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portfólio 

diversificado, tanto 
geograficamente 

e por canal de 
vendas e ponto 
de venda torna 

o varejista 
mais flexível 

para eventuais 
quarentenas 

futuras. 

 • Portfólio: produtos x serviços (forte tendência dos últimos 
5 anos).

Outro tópico importante para os novos tempos é a bio-segu-
rança. Consumidores e colaboradores passarão a cobrar higiene 
e segurança no ponto de venda, como nunca antes. Acabaram 
os dias do "pé-sujo": o cuidado com a saúde será exigido com 
seriedade, não apenas pelos órgãos reguladores, como também 
pelos consumidores, que passarão longe de unidades que não 
ofereçam confiança. Não corra esse risco.

Para reflexão: sua oferta e canais de venda estão bem di-
versificados para dar flexibilidade para a empresa em caso de 
interrupção em algum deles?

4REduÇÃO - Em todo o mundo vemos também um movi-
mento de redução e simplificação das organizações empresariais 
e da vida pessoal. Operações complexas, pesadas e com cadeias 
longas são as mais vulneráveis a disrupções, porque tem menos 
flexibilidade e rapidez para se readaptar face a uma crise. Essas 
serão as primeiras e ficarem 
para trás.

No passado, nossa resposta 
aos desafios organizacionais 
sempre foram agregativas: 
mais um departamento, mais 
um processo, mais um contro-
le. Agora tomamos o caminho 
inverso: reduzir para ganhar 
leveza, agilidade e rapidez. O 
futuro é minimalista: o 'menos' 
tomará o lugar do 'mais' como 
solução para nossos problemas 
e a visão agregativa do passado 
ficará marcada como um dos 
excessos do século XX.

Para reflexão: o que pode-
mos reduzir nas nossas organi-
zações para nos tornarmos mais 
leves e mais ágeis? (o mesmo 
vale para uma reflexão pessoal)

 • Dias de contas a receber (quanto mais tempo, mais risco)
 • Processos burocráticos (engessam e impedem mudanças)
 • Custos fixos (tiram a flexibilidade em momentos de baixa)
 • Dias de estoque (quanto mais estoque, mais perda)
 • Espaço de escritório (a tendência do homeoffice veio para 

ficar)
 • Cadeia de fornecedores (quanto mais longa, mais risco)
 • Exposição ao câmbio (não precisa nem falar, né?)

5RESILIÊNCIA - Todos os pontos acima contribuem para 
a construção de uma organização mais adaptável às mudanças. 
É a resiliência, nossa capacidade de nos adaptarmos às novas 
circunstâncias, que nos torna anti-frágeis, sobreviventes nesse 
novo mundo. 

Com certeza os pontos acima já foram levantados pelo CFO, 
pelo Board da empresa ou por um Comitê de Risco em outros 
momentos, mas talvez não tenham tido a urgência destes nos-
sos tempos. A hora de agir é agora - antes da próxima crise. 
Vamos aproveitar o #reset que esse momento da retomada 
nos proporciona para tornar nossas organizações mais fortes e 
melhores para os momentos que nos esperam no futuro. Esse 
é o nosso papel.

E, ao final de tudo, vale lembrar que empresas resilientes são 
feitas por pessoas. Como líderes, cada um de nós deve ser o exem-
plo de resiliência, serenidade e adaptação aos novos tempos - e 
valorizar mobilizar nossas equipes para multiplicar esses valores.

(*) - Executiva de beleza e bens de consumo, com carreira desenvolvida 
em multinacionais como Natura, L’Oréal e L’Occitane, 

é COO da Espaçolaser (www.espacolaser.com.br). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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.

BANCO
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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.

BANCO

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

Nevada Holding S.A.
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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

SPCC - São Paulo Contact Center Ltda.
CNPJ nº 57.349.680/0001-70
Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de Reais

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de Reais

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 -  Em milhares de Reais

As demonstrações contábeis completas, assim como,  o relatório dos 
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa. Auditado 

pela KPMG Auditores Independentes. 

 Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 11 23 20.444 62.544
Contas a receber de clientes - - 258.014 195.385
Contas a receber de partes relacionadas - - 3.196 2.111
Estoques - - 185 93
Adiantamentos a fornecedores 
  e a empregados - - 1.287 1.593
Impostos a recuperar - - 5.775 5.561
Dividendos a receber 8.346 8.965 - -
Despesas pagas antecipadamente - - 14.438 13.079
IR e contribuição social a recuperar 50 40 552 5.062
Total do ativo circulante 8.407 9.028 303.891 285.428
Não Circulante 
Realizável a longo prazo
Contas a receber de partes 
relacionadas 4.080 5.357 - -
Outras contas a receber 66.237 62.638 - -
Depósitos judiciais 1.053 1.070 15.224 15.720
Depósito caução - - 2.830 2.830
Imposto de renda diferido ativo 225 38 14.694 11.173
Total do Realizável a longo prazo 71.595 69.103 32.748 29.723
Investimentos 196.342 181.951 - -
Imobilizado 6 6 112.845 90.655
Intangível - - 18.439 19.527
Ativo de direito de uso - - 181.568 -
Total do ativo não circulante 267.943 251.060 345.600 139.905
Total do Ativo 276.350 260.088 649.491 425.333

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Resultado do exercício 35.403 37.992 35.449 38.028

Total de resultados abrangentes 35.403 37.992 35.449 38.028
Resultado atribuido aos: 
Acionistas controladores 35.403 37.992 35.403 37.992

Acionistas não controladores - - 46 36

Resultado do exercício 35.403 37.992 35.449 38.028

 Capital Reserva Lucros Patrimônio líquido atribuível Participação de socios Total
 social de lucros acumulados a socios controladores não controladores Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 156.500 1 115.808 272.309 394 272.703
Distribuição de dividendos - - (50.890) (50.890) (104) (50.994)
Resultado do exercício - - 37.992 37.992 36 38.028
Saldo em 31 de dezembro de 2018 156.500 1 102.910 259.411 326 259.737
Distribuição de dividendos - - (27.925) (27.925) (2) (27.927)
Resultado do exercício - - 35.403 35.403 46 35.449
Saldo em 31 de dezembro de 2019 156.500 1 110.388 266.889 370 267.259

 Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
 Circulante
 Fornecedores e outras contas a pagar 28 11 39.087 33.177
 Fornecedores - partes relacionadas - - 11.397 10.948
 Passivo de Arrendamento - - 47.598 -
 Adiantamento de clientes - - 2 498
 Salários, encargos e provisão para férias - - 94.807 85.804
 Obrigações tributárias 13 - 13.803 13.980
 Dividendos a pagar 8.346 - 8.366 20
 IR e contribuição social a pagar 152 182 5.958 2.331
 Total do passivo circulante 8.539 193 221.018 146.758
 Não Circulante 
 Obrigações tributárias 2 2 2 215
Passivo de Arrendamento - - 141.849 -
 Provisão para riscos trabalhistas
   e tributários 920 482 19.363 18.623
 Total do passivo não circulante 922 484 161.214 18.838
 Patrimônio Líquido
 Capital social 156.500 156.500 156.500 156.500
 Reserva de lucros 1 1 1 1
 Lucros acumulados 110.388 102.910 110.388 102.910
Patrimônio líquido atribuível 
  aos sócios controladores 266.889 259.411 266.889 259.411
Participação de sócios
   não controladores - - 370 326
Patrimônio líquido 266.889 259.411 267.259 259.737
Total do Passivo 9.461 677 382.232 165.596
Total do Passivo e
   Patrimônio Líquido 276.350 260.088 649.491 425.333

Diretoria
Fabricio Coutinho de Oliveira

Presidente
Fabio da Silva Neco

 Diretor Financeiro
Contador

Marcus Vinicius Souza Silva 
Contador – CRC 1SP292021/O-1

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 35.403 37.992 35.449 38.028
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
reconhecida no resultado do exercício 968 1.108 17.498 19.455
Depreciação de ativos imobilizados - - 25.509 23.327
Amortização de ativos intangíveis - - 10.019 11.960
Depreciação de ativos de direito de uso - - 49.925 -
Provisão (reversão) para perdas por 
redução ao valor recuperável - - (710) 810
Provisão para créditos de
 liquidação duvidosa - - 3.046 1.232
Resultado de equivalência patrimonial (33.352) (35.824) - -
Juros com empréstimos e financiamentos - - 3.611 3.651
Juros sobre passivos de arrendamento - - 18.015 -
Provisões para riscos tributários
  e trabalhistas 518 40 7.050 8.972
Variação nos ativos e passivos operacionais 
Contas a receber de clientes - - (66.050) (8.009)
Estoques - - (92) (65)
Contas a receber de partes relacionadas 1.277 3.117 (1.085) (318)
Adiantamentos a fornecedores 
e a empregados - - 306 524
Outras contas a receber (3.599) (3.740) - -
Impostos a recuperar (10) 1 4.296 7.407
Despesas pagas antecipadamente - - (1.359) (3.906)
Depósitos judiciais 17 241 496 1.032
Depósito caução - - - -
Fornecedores e outras contas a pagar 17 (9) 2.748 (6.851)
Adiantamento de clientes - - (121) 322
Salários, encargos e provisão para férias - - 9.003 14.920
Obrigações tributárias 13 (156) (390) (7.786)
Pagamento de passivos de arrendamento - - (60.061) -
Pagamento de causas trabalhistas 
 e tributárias (80) (103) (6.310) (7.027)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais 
IR e contribuição social pagos (1.184) (2.742) (17.370) (22.533)
Fluxo de caixa líquido (usado nas) 
decorrente das atividades operacionais (12) (75) 33.423 75.145
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado - - (50.234) (30.662)
Aquisição de intangível - - (7.462) (2.212)
Recebimento de dividendos de controlada 19.603 50.949 - -
Venda de imobilizado - - 1.776 1.083
Fluxo de caixa (aplicado nas) proveniente
 de atividades de investimento 19.603 50.949 (55.920) (31.791)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento 
Pagamentos de dividendos (19.603) (50.890) (19.603) (50.974)
Caixa líquido usado nas atividades 
de financiamento (19.603) (50.890) (19.603) (50.974)
(Redução) Aumento líquido em 
caixa e equivalentes de caixa (12) (16) (42.100) (7.620)
Caixa e equivalentes de caixa 
em 1º de janeiro 23  39 62.544 70.164 
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro 11  23 20.444 62.544

  Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receitas líquidas - - 1.001.551 907.124
Custo dos produtos e serviços vendidos - - (716.041) (686.800)
Lucro bruto - - 285.510 220.324
Despesas comerciais - - (5.740) (6.116)
Despesas administrativas (491) (653) (218.837) (161.068)
Outras receitas (despesas)
  operacionais - - 10.246 6.575
Resultado da venda 
  de ativos imobilizado - - (130) (1.007)
Resultado de equivalência
  patrimonial 33.352 35.824 - -
Resultado antes das receitas (despesas)
   financeiras líquidas e impostos 32.861 35.171 71.049 58.708
Despesas financeiras (371) (108) (22.956) (6.464)
Receitas financeiras 3.868 4.025 3.863 5.275
(Perdas) Ganhos com variação cambial 13 12 991 (36)
(Despesas) Receita
  financeiras líquidas 3.510 3.929 (18.102) (1.225)
Resultado antes dos impostos 36.371 39.100 52.947 57.483
Imposto corrente (1.155) (1.030) (21.019) (21.379)
Imposto diferido 187 (78) 3.521 1.924
IR e contribuição social (968) (1.108) (17.498) (19.455)
Lucro do exercício 35.403 37.992 35.449 38.028
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 35.403 37.992 35.403 37.992
Acionistas não controladores - - 46 36
Resultado do exercício 35.403 37.992 35.449 38.028

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 -  Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira 
de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 
06 de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário 
Alvim, 498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da 
Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da 
Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à 
disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Diretor Presidente.

CIA. NATAL - Empreendimentos, Participações, Indústria e Co-
mércio - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 
- Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 06.07.20. Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. 
Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio 
a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de julho 
de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida Guilherme Giorgi, 
1091, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o 
triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Ou-
tros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acio-
nistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho 
de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de 
julho de 2020, às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 11º andar, sala 115, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Con-
vocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
07.07.20 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agrope-
cuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em as-
sembleia geral ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 10:00hs, 
na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 
2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros as-
suntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas 
na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

A taxa básica de juros che-
gou ao nível mais baixo desde 
o começo deste século. Esta 
é uma realidade que deve 
permanecer nos próximos 
meses, mas, a partir de 2021, 
a tendência é de uma nova 
alta, conforme prevê o Bole-
tim Focus. Desta forma, este 
momento se revela como uma 
oportunidade para renegociar 
dívidas e financiamentos 
contraídos quando a Selic 
estava lá em cima e, com isso, 
economizar um bom dinheiro. 

Segundo o diretor de plane-
jamento financeiro da Fiduc, 
fintech de gestão de investi-
mentos e controle de finanças 
pessoais, a chance mais rele-
vante é a de portabilidade do 
crédito imobiliário. “Como são 
financiamentos longos, acon-
tecem duas situações: as taxas 
contratadas podem ser bem 
mais altas, porque na época o 
cenário era outro e, além disso, 
qualquer impacto de queda na 
taxa significa uma boa econo-
mia para o mutuário”. Neste 
caso, explica, a buscar insti-
tuições que forneçam serviços 
nessa área é uma ótima opção. 

Outra ideia é procurar por 
empresas especialistas nesse 
serviço, que fazem convênios 
com instituições e cuidam da 
parte burocrática. “Existem 
custos iniciais na hora de 
fazer a migração e, por esse 
motivo, é necessário analisar 
cuidadosamente a operação 
para comparar os custos à vista 
com os benefícios ao longo do 
tempo”. O mutuário também 
pode optar pela a troca de 
crédito ou de dívida. 

Taxa de juros em baixa é a 
oportunidade para renegociar dívidas

“O mais comum é alguém 
ter diversos créditos toma-
dos e negociar com o atual 
fornecedor ou com outro 
para obter um valor que quite 
todos os valores e ele passe a 
ter apenas um crédito, com 
taxa menor e prazo adequado 
para que as parcelas caibam 
em seu orçamento. Caso seja 
possível dar algum bem como 
garantia, como um veículo ou 
mesmo um imóvel, no caso 
de valores maiores, as taxas 
costumam ser reduzidas de 
forma importante. 

No entanto, frisa Valter, a 
recomendação em qualquer 
caso é analisar a origem do 
endividamento. Se a situação 
se originou por descontro-
le do orçamento, de nada 
adiantará uma renegociação 
se a origem não for corrigida. 
Ter as despesas sempre con-
troladas, abaixo das receitas 
e evitar o parcelamento na 
hora das compras são ótimas 
sugestões. “Quando tiver que 
usar o crédito, presta atenção 
à taxa de juros e tente fazer 
no menor prazo possível, me-
dindo a capacidade de honrar 
as parcelas”. Fonte e mais 
informaçõeds: (www.fiduc.
com.br).

A taxa básica de juros 
chegou ao nível mais baixo 
desde o começo deste século.
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