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Após períodos de quarentena causados pela pandemia do Coro-
navírus, os governos estaduais e municipais começam a preparar 
os planos de retomada econômica prevendo o retorno às atividades 
de forma ordenada. No mundo corporativo, várias adaptações pre-
cisarão ser feitas no dia a dia dos escritórios para garantir a saúde 
e a segurança dos colaboradores. Para auxiliar as empresas a se 
organizarem para este momento, a JLL preparou um guia que leva 
em conta quatro fatores essenciais para iniciar a programação de 
retorno aos escritórios.   

Escritórios e a segurança dos colaboradores

Atualmente, instituições financeiras que ousam ser diferentes, se 
propõem a desburocratizar processos e oferecem facilidades tecnoló-
gicas aos seus clientes, ganham relevância entre as novas gerações. De 
acordo com uma pesquisa da CB Insights, 71% dos millennials preferem 
“arrancar um dente” do que “ter que lidar com bancos extremamente 
burocráticos”. O estudo aponta, ainda, que mais da metade dos usu-
ários de smartphones utilizam pelo menos um banco digital e quase 
um quinto usam aplicativos de controle de gastos.   

Banco exponencial
Devemos estar atentos às oportunidades que surgirão no pós pan-

demia e usar a inovação como um agente de mudanças. Enquanto 
uma série de empresas adotam regimes de trabalho remoto, outras 
dependem de presença física e ajustam suas operações, visando evitar 
a propagação da Covid-19. Algumas, ainda, conseguem conviver com 
um híbrido dos dois modelos. Diante deste cenário, acredito que muita 
coisa vai mudar.   

Oportunidades no pós-pandemia

Freepik

Negócios em Pauta

Movimentação de Cargas 
A Santos Port Authority, responsável por administrar 

o Porto de Santos, registrou receita líquida de R$ 246,3 
milhões no primeiro trimestre, alta de 4,5% na base anual. 
O desempenho foi impulsionado pelo aumento de 3,9% 
na movimentação de cargas, que atingiu 31,6 milhões de 
toneladas no período, refletindo a robustez do agronegó-
cio nacional, que demonstrou força apesar da pandemia. 
O esforço da Companhia em busca da sustentabilidade 
econômico-financeira, resultou em um lucro bruto de R$ 
163,6 milhões no trimestre, alta de 9,9% sobre o mesmo 
intervalo de 2019.    Leia a coluna completa na página 3
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News@tI

Live sobre o novo consumidor e os impactos 
no varejo

@Com o isolamento social em virtude da pandemia, a população 
teve que se adaptar e mudar muitos hábitos, inclusive o de 

consumo. Neste cenário, os supermercadistas e demais varejistas 
precisam estar dispostos a se adaptar a este novo consumidor. Para 
ajudar as empresas a se reinventarem, a Apras (Associação Para-
naense de Supermercados) realiza no dia 17 de junho, das 9h às 
10h30, uma live sobre “O novo consumidor e os impactos no varejo”. 
O tema será abordado pela sócia fundadora e diretora da Connect 
Shopper, Fátima Merlin, com grande experiência como consultora 
no varejo brasileiro. A live também vai contar com a participação 
do diretor da Apras e do Condor Super Center, Maurício Bendixen, 
como moderador. A live é gratuita e aberta ao público. Os interessa-
dos podem se inscrever pelo link https://zoom.us/meeting/register/
tJwsdeitrD4qG9QwggG7PAwez6vOpC4rx5jz.   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Falar de finanças e 
tentar elencar algumas 
dicas para ajudar 
empreendedores e 
líderes neste momento 
não é uma missão fácil.

Para início de conversa, preciso 
lançar mão de um clichê extre-

mamente necessário: se alguém 
ousar dizer que sabe exatamente 
o que acontecerá ao final da pan-
demia, pode desconfiar. 

Só a história dirá se as deci-
sões que estamos tomando são 
corretas ou não. Por isso, antes 
de tudo, queria incentivar que 
você desconstrua o que eu escre-
ver aqui. Abordei alguns pontos 
financeiros que acredito serem 
úteis para casos recorrentes de 
empresas em tempos de crises, 
mas faça o exercício de aplicar 
ao seu contexto apenas aquilo 
que fizer sentido. 

1. Entenda suas possibili-
dades e suas prioridades - A 
crise revelou algumas perguntas 
cujas respostas já delinearam 
caminhos para que colocássemos 
nossas empresas em uma situação 
sustentável: qual é nossa liquidez 
hoje? Existe algum processo de 
captação ou funding disponível na 
mesa de opções? 

O modelo de negócios da empre-
sa também deve ser considerado. 
É natural que ao longo da vida da 
empresa ela vá evoluindo, confor-
me os produtos e serviços evoluem 
(ou novos nascem), para atender 
às necessidades e desejos dos 
clientes. Mas é importante avaliar 
quais, de fato, trarão uma garantia 
de retorno com margem positiva 
e quais têm possibilidade de es-
calar nesse período. A mudança 
de estratégia e priorização neste 
momento é natural. 

Dicas para ajustar as finanças da sua 
empresa em tempos de pandemia
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2. Planejamen-
to de cenários x 
consequências e 
atuação do time 
financeiro no dia 
a dia - Uma me-
todologia simples, 
mas extremamente 
eficaz para a grande 
maioria dos negócios 
é trabalhar com o 
desenho de cenários. 
A ideia é simples: 
cruzar alguns cená-
rios, do mais realista 
ao mais pessimista, 
em termos de perda 
de receita (fora do 
nosso controle) com 
as potenciais estratégias que se 
pode adotar (dentro do nosso 
controle) e, a partir disso, extrair 
um mínimo de direção e previsibi-
lidade de caixa. 

Sempre há pontos cegos e é na-
tural que alguns efeitos da crise nos 
surpreendam, mas o desenho dos 
cenários confere aos negócios uma 
"linha guia", para que a sua equipe 
entenda as principais incertezas e 
qual a estratégia para confrontar 
cada uma delas. 

não na dimensão da pandemia da 
COVID-19. Por isso, ficam aqui algu-
mas dicas finais que deixaria para os 
meus colegas, profissionais da área 
financeira: A Transformação Digital 
já está nos atropelando. Vimos o mo-
vimento de digitalização forçada da 
operação de várias empresas e com a 
área financeira não vai ser diferente. 

Em um momento de reestru-
turação da empresa, pode ser 
muito benéfico, para aquelas que 
podem, tirar das pessoas o trabalho 
repetitivo e automatizado de trata-
mento de dados, digitalizando esse 
processo, para então deixar estas 
mesmas pessoas (que carregam 
tanta experiência) livres para atuar 
em outros processos que requerem 
alto nível de julgamento. 

Essa é a melhor contribuição 
para que elas ajudem a entender 
os cenários e sejam parte das 
possíveis soluções. Por fim, mas 
não menos importante, por favor 
continuem investindo tempo e 
cuidado no desenvolvimento das 
pessoas. Uma vez ouvi uma frase 
que passei a carregar comigo: "para 
empreender no Brasil, você tem 
que ter um palmo a mais de peito". 

Para empreender em uma crise 
então, nem se fala. Você vai pre-
cisar de gente tão boa quanto ou 
até melhor do que você para passar 
por um momento como esse, e o 
desempenho delas é diretamente 
proporcional ao tempo que você, 
como liderança, vai dedicar para 
fazê-las se desenvolver. 

Quando tudo isso passar, a única 
certeza é que teremos times fortes e 
mais bem preparados, e com muito 
amor e comprometimento pelo que 
fazem, por terem sido parte funda-
mental das soluções e decisões que 
nos ajudarão a superar esse período. 

(Fonte: Aury Ronan é Diretor 
Financeiro do Grupo Movile 

(www.movile.com.br).

Quando tudo isso 
passar, a única 
certeza é que 
teremos times 
fortes e mais 
bem preparados, 
e com muito 
amor e 
comprometimento 
pelo que fazem

Um ponto de 
atenção pertinente, 
no entanto, é que 
quando se fala de 
cenários incertos ou 
não controláveis, é 
essencial considerar 
não somente con-
sequências de mer-
cado diretamente 
relacionadas ao seu 
principal produto 
ou serviço (conse-
quências de primeira 
ordem), mas todos os 
stakeholders e con-
textos relacionados 
ao core que podem 
também ser afetados 

(consequências de segunda ordem). 

Mas lembre-se, só planejar, si-
mular e imaginar não é suficiente. 
É preciso agir rápido, atuar dire-
cionado pelos dados e conclusões, 
acertar rápido. E, é claro, se errar, 
que também seja rápido e que 
aquele erro traga aprendizado para 
evitar incorrer no mesmo problema. 

3. Duas dicas valiosas - No 
Brasil convivemos com crises eco-
nômicas o tempo todo, ainda que 

Crédito para os pequenos
O Programa Nacional de Apoio 

às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) abre 
crédito especial no valor de R$ 15,9 
bilhões. O objetivo é garantir recursos 
para os pequenos negócios e manter 
empregos durante a pandemia. Micro 
e pequenos empresários poderão 
pedir empréstimos de valor até 30% 
de sua receita bruta em 2019. Caso a 
empresa tenha menos de um ano, o 
limite do empréstimo será de até 50% 
do seu capital social ou a até 30% da 
média de seu faturamento mensal.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transformacao-digital-chega-ao-alto-escalao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reentrada-como-os-escritorios-devem-se-preparar-para-a-seguranca-dos-colaboradores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-serao-as-oportunidades-no-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/banco-exponencial-o-proximo-passo-das-financas/
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News@TI
Cisco realiza DevNet Day online gratuito 
@A Cisco realiza no dia 18 de junho a primeira edição virtual 

do DevNet Day, que reúne desenvolvedores para explorar 
novas maneiras de acelerar a transformação e a inovação por meio 
da automação e programação. O evento acontece o dia todo e os 
participantes são estimulados a trazer ideias de como utilizar o 
DevNet para ajudar as comunidades a crescerem juntas. O principal 
objetivo do Cisco DevNet Day é ajudar a criar uma comunidade de 
desenvolvedores inovadores que não apenas tenham a capacidade 
de criar novas soluções, mas também que levem estas soluções para 
suas próprias empresas e comunidade, democratizando o acesso a 
novas tecnologias através das APIs. Será um dia inteiro focado no 
desenvolvimento de profissionais e compartilhamento de conheci-
mento com apresentações de executivos globais da Cisco e Devnet. 
A agenda abordará temas-chave da transformação digital que afeta 
nossa sociedade, como soluções de IoT, colaboração, cloud, Enterprise 
Networking, segurança, entre outros. As inscrições já estão abertas 
e são gratuitas pelo link http://cs.co/dev10.

Quarentena viabiliza 
abertura digital de empresa
Muitos processos tradicionais no 

segmento contábil têm migrado 
para o meio digital nos últimos 

anos. O acompanhamento e comparti-
lhamento digital de informações empre-
sariais entre órgãos públicos têm sido 
possíveis desde 2016, porém alguns 
procedimentos, como o registro do 
contrato social da abertura de empre-
sas, seguiram sendo realizados apenas 
pela modalidade presencial. Em época 
de quarentena e restrições à circulação 
de pessoas e funcionamento de reparti-
ções, o escritório SKZ Contabilidade e 
Serviços registrou a primeira abertura 
100% digital de empresa.

“Realizamos o procedimento no início 
de abril e foi nossa primeira atividade 
em ambiente totalmente online no que 
se refere à abertura de empresa. Devido 
à eficiência do processo, acreditamos 
que esta atividade poderá ser incor-
porada às rotinas contábeis mesmo 
após o final da quarentena”, explica 
Adalberto Tamura, sócio-diretor do 
escritório SKZ.

Todo o processo comum para aber-
tura de empresa, incluindo o levan-
tamento de documentos dos sócios, 
da sede da empresa e a definição de 
pontos essenciais para definição do 
tipo societário e do regime tributário 
adotado foram realizados por e-mail, 
Whatsapp e videoconferência. O tempo 
necessário à abertura da empresa foi 
parecido ao do procedimento tradicio-
nal, sendo necessários cerca de três 
dias para o registro de uma empresa 
da área de serviços.

“Os benefícios vão além da otimização 
do tempo e do custo decorrente das 
impressões com assinaturas, cópias de 
documentos e locomoção necessária 
para essas atividades. Os ganhos po-
dem envolver ainda mais segurança ao 
processo que, em nossa visão, poderia 
ser estendido a outras modalidades de 
empresas e de atos”, afirma Tamura.

Na avaliação do diretor, casos de 
alterações, transformações, incorpo-
rações, cisões e fusões de empresas 
perante a Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP), e as aber-
turas de sociedades simples e das 
entidades sem fins lucrativos perante 
o Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
(RCPJ) e os registros das Socieda-
des Unipessoal e das Sociedades 
de Advogados perante a Ordem dos 
Advogados (OAB) também poderiam 
ser digitalizados. Tamura vê ainda 
potencial de digitalização para os 
cadastros perante Órgãos Públicos, 
como Previdência Social, FGTS, Ca-
dastro de Contribuintes Mobiliários 
(CCM), Cadastro de Contribuintes do 
ICMS (Cadesp), Conselhos de Classe 
e Agências Reguladoras, entre outros.

A SKZ possui unidades em São Paulo 
(SP) e em Guarulhos (SP) e integra o 
Grupo Atai, especializado em soluções 
contábeis completas e inovadoras para 
todos os portes e segmentos empresa-
riais. Também integram o Grupo Atai as 
empresas de contabilidade Assescont, 
de Belo Horizonte (MG), a Hemera, de 
São Bernardo do Campo (SP), a NK e 
a CLM, de São Paulo (SP).

São Paulo, quarta-feira, 17 de junho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Os benefícios vão 

além da otimização 

do tempo e do 

custo decorrente 

das impressões com 

assinaturas, cópias 

de documentos e 

locomoção necessária 

para essas atividades. 

Os ganhos podem 

envolver ainda mais 

segurança ao processo, 

que, em nossa visão, 

poderia ser estendido a 

outras modalidades de 

empresas e de atos””

Escritório SKZ realizou o procedimento de forma 100% online

OpiniãO
O que a pandemia ensina 

sobre gestão de riscos 
nas empresas 

A pandemia fez a 
sociedade repensar suas 
atitudes de higiene, 
saúde e relacionamento 
social

Mais do que isso, 
trouxe a todos os 
segmentos novas 

formas de agir e pensar em 
prol da manutenção da vida 
humana, incluindo a edu-
cação, inovação, economia 
e o empreendedorismo. Se 
há muito tempo falávamos 
de uma boa gestão de riscos 
dentro das empresas, em 
que cenários economica-
mente catastróficos podiam 
ser previstos e superados, 
a partir de agora as empre-
sas - sejam elas pequenas, 
médias ou grandes corpora-
ções - devem correr contra 
o tempo e incluir em seus 
estudos preparativos contra 
as pandemias. 

Ao longo da história, exis-
tiram diversos eventos como 
este. No estudo "Tail Risk of 
Contagious Diseases", de P. 
Cirillo e N. N. Taleb, publicado 
em março, estão listados os 55 
eventos epidemiológicos mais 
recentes e graves da humani-
dade em cada século, 20 deles 
relativos à peste negra, 9 de 
cólera, 7 de influenza e 5 de 
varíola, que com o avanço da 
ciência passaram ao controle 
da saúde. 

Chama a atenção, no en-
tanto, que em somente duas 
décadas já foram coletados 10 
desses surtos. O estudo suge-
re que, mantidas as condições 
e padrões atuais das relações 
humanas em todos os setores, 
podemos ter três vezes mais o 
número de eventos que no sé-
culo XIX, considerado o pior 
dos séculos das epidemias na 
história da humanidade. 

Em outras palavras, o 
risco da ocorrência de no-
vas pandemias se tornaria 
potencialmente maior, o que 
deve servir de indicador para 
a gestão de riscos incorporar 
em suas avaliações mais esta 
categoria, dado o elevado 
potencial de severidade em 
termos econômicos e a per-
sistência temporal de seus 
efeitos sobre os negócios. 

As esferas governamentais, 
em conjunto com o setor 
privado, necessitam gerar 
esforços que garantam a 
sustentação financeira do 
mercado durante os períodos 
de crise, permitindo que, após 
o período necessário para 
a contenção da mesma, as 
atividades possam retomar 
no melhor cenário possível. 
Mas como ter um plano de 
gestão de riscos sem saber o 
que vem pela frente? 

As métricas podem auxiliar 

os diversos tipos de negócios, 
seja durante crises econômi-
cas ou situações como a que 
vivemos atualmente. Olhando 
para a probabilidade de no-
vas pandemias ao longo das 
próximas décadas, a mensu-
ração de dados estatísticos 
se torna um dos pilares mais 
relevantes para uma gestão 
de riscos efetiva. 

Obviamente que não de-
vemos ser pessimistas, mas 
o time de gestão de riscos 
precisa considerar todos os 
cenários e estar preparado 
para tomar medidas radicais 
- se forem necessárias - pelo 
bem estar de sua equipe e a 
boa saúde financeira de uma 
empresa. 

Não há gestão efetiva de 
riscos sem mensuração ob-
jetiva que permita a adoção 
de estratégias decisórias 
coerentes, mas embasadas 
em dados e fatos. Estamos 
passando por um momento 
absolutamente singular e 
disruptivo que nos obriga a 
mudar nossa visão e atitudes 
diante da realidade que se 
coloca à nossa frente. 

A nosso favor, temos a ci-
ência e todo o conhecimento 
acumulado, bem como tec-
nologias desenvolvidas. Mas 
outras pandemias são cada 
vez mais prováveis em função 
do próprio desenvolvimento 
da sociedade moderna e suas 
atividades economicas, po-
dendo se constituir, cada vez 
mais, no novo normal. 

Diante disso, é necessário 
que a gestão de riscos evolua, 
no sentido de incorporar 
métodos prospectivos de 
avaliação e mensuração mais 
objetivos para capturar o ris-
co de crises, não só no âmbito 
econômico, mas também liga-
das à saúde. Assim, passamos 
a ser capazes de quantificar 
a severidade ou considerar 
diversos cenários evolutivos 
para a prevalência. 

Olhar para a gestão de riscos 
pode auxiliar no melhor pro-
cesso de tomada de decisão, 
tanto no setor público quanto 
privado, estando melhor equi-
pados para avaliar cenários 
absolutamente extremos 
permitindo o aprimoramento 
de planos de continuidade de 
contingenciamento públicos 
e de negócios, bem como na 
avaliação do risco de solvên-
cia e liquidez. 

Sem prejuízo, obviamente, 
das questões humanitárias, 
uma vez que não há escolha 
entre vidas e economia. Afi-
nal, este se constitui clara-
mente em um falso dilema. 

(*) - Administrador formado pela 
FGV com Mestrado em Modelagem 
Matemática em Finanças pela USP 

e Doutorado pela Poli/USP, 
éDiretor de Riscos da Matera 

(www.matera.com).

Alexandre Oliveira (*)

Fábrica de eletrodomésticos da 
Whirlpool em Rio Claro (SP) alcan-
çou 100% do índice de utilização 
correta dos equipamentos de pro-
teção química.

O conforto de uma vestimenta de 
proteção contribui para a seguran-
ça do trabalhador. Pelo menos foi 
o que constatou a Whirlpool, dona 
das marcas Brastemp, Consul e 
KitchenAid, em sua unidade de Rio 
Claro (SP). Em projeto premiado, a 
fábrica detectou relação direta en-
tre o conforto de um Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) e sua 
utilização correta.

Em 2017, foi realizado um proje-
to interno de melhores práticas na 
fábrica de Rio Claro com os fun-
cionários que usavam vestimentas 
de proteção química. A pesquisa 
comprovou que grande parte dos 
colaboradores estava insatisfeita 
com o conforto das roupas e não 
utilizavam corretamente o macacão 
de segurança que era oferecido.

Por isso, pensando no conforto e 
na segurança de seus colaboradores, 
a Whirlpool decidiu trocar seus EPIs 
de proteção química e implementar 
as vestimentas DuPont™ Tychem® 
2000 e ProShield® 50. Com a troca, 
foi reduzida em 90% a sensação de 
calor e desconforto dos trabalhado-
res, o que alcançou 100% do índice 
de utilização correta desses EPIs.

“Ficamos extremamente satisfeitos 
com o resultado. Saber que todos os 
nossos colaboradores estão utilizando 
de forma correta seus equipamentos 
de proteção sempre foi nossa priorida-
de”, ressalta Vinícius Tokuda, diretor 
da unidade da Whirlpool em Rio Claro. 
Em paralelo a essa solução, a empresa 
também promoveu a conscientização 
ao oferecer treinamentos e atuali-
zações dos processos de segurança 
internos.

O projeto resultou no fim de relatos 
de comportamentos inseguros no 
uso de equipamentos de proteção, 
além de redução de 90% na sensação 

de desconforto dos trabalhadores, 
conforme nova sondagem feita com 
funcionários.

Prêmio
O projeto da Whirlpool sagrou-se 

campeão da Categoria Química do 
Prêmio DuPont de Saúde e Segurança 
do Trabalhador 2019. Em sua nona 
edição, a premiação reconhece e 
divulga as melhores práticas de em-
presas e estudantes que aplicaram ou 
sugeriram tecnologias DuPont para 
melhorar o trabalho e a segurança dos 
profissionais de indústrias variadas.

“A Whirlpool não entende o EPI so-
mente como item obrigatório, ela vai 
além, disseminando a prática da sua 
utilização em forma de campanhas, 
treinamentos e total envolvimento 
dos seus funcionários”, afirma Toku-
da. “Esse projeto, que resultou na 
utilização do macacão adequado de 
acordo com nossos procedimentos, 
foi primordial para garantir a saúde o 
bem-estar dos nossos colaboradores”, 
conclui o executivo.

Projeto premiado aponta relação direta entre 
conforto de EPI e segurança de trabalhadores

Mentoria para startups com finalidade social
O Smart Money Ventures – veículo de inves-

timento de Fábio Póvoa e César Bertini - acaba 
de criar a Mentoria Smart Money, primeiro 
programa do gênero a unir orientação sólida 
e fundamentada a startups, com um compo-
nente de impacto social. Para participar, as 
empresas podem fazer sua inscrição por meio 
do site www.smartmoney.ventures/mentoria/.

Caso aprovada para receber a mentoria, 

a startup deverá fazer uma doação de R$ 
199,00 para instituições de caridade de sua 
preferência por meio da plataforma Doare .

Estão aptos a se inscrever para participar 
da mentoria Smart Money Ventures quaisquer 
perfis - alunos ainda em graduação, jovens 
com idéias ainda carentes de formatação, 
empreendedores com produtos ainda em 
ideação ou desenvolvimento, e até mesmo 

empreendedores sendo acelerados ou com 
startups já tracionando. Para empresas em 
estágio de crescimento, que contam com 
produtos definidos, clientes ativos e que já 
geram receita, é fundamental que alguns ma-
teriais básicos, tais como a apresentação para 
investidores ( pitch dech) e planilhas com os 
principais números do negócio, sejam enviadas 
para análise pelos mentores de forma prévia.
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D - Indústria Moveleira 
A Movelpar, a maior feira moveleira de 2021 e que acontece de 25 a 
28 de janeiro no Expoara, em Arapongas/PR, se prepara para ser um 
evento totalmente voltado aos negócios que irão espelhar as novas 
necessidades de consumo do brasileiro, baseadas na ressignificação dos 
ambientes residencial e corporativo pós isolamento social. O evento 
ampliou os segmentos expositivos abrangendo, além do mobiliário, 
produtos de eletro e de decoração. Um dos focos é servir de cenário 
para a apresentação das soluções da indústria para as demandas 
dos consumidores criadas com o isolamento social. Saiba mais em: 
(https://movelpar.com.br/).

E - Regiões Turísticas
A Elo começa a segunda fase do projeto Elo do Bem. A iniciativa entrega 
cestas básicas em cartões pré-pagos para famílias cuja principal fonte de 
renda é o turismo, interrompido por conta das atuais medidas de restrição. 
A participação da sociedade é essencial para ajudar 11 mil famílias, por 
meio de doações no site (doare.net/elodobem). Na primeira fase, mais 
de 5,5 mil famílias foram atendidas em Porto de Galinhas, Península de 
Maraú, Jericoacoara, Pirenópolis, Chapada Diamantina, Morro de São 
Paulo e Pipa. A ação é parte do programa Elo Destinos, que investe em 
manutenções e melhorias em destinos turísticos, já tendo contribuído 
com mais de R$ 20 milhões. 

F - Roteiro Feminino
O Prêmio Cabíria acaba de anunciar a abertura das inscrições de sua 
próxima edição, através do site (www.cabiria.com.br). O quinto ano 
da iniciativa, destinada a celebrar e incentivar o protagonismo de 
mulheres no audiovisual, traz novidades como a criação da categoria 
“piloto de série documental”, além das já existentes: “longa de ficção”, 
“argumento infantojuvenil de longa de ficção” e “piloto de série de 
ficção”. Os roteiros e argumentos inscritos precisam ser de autoria 
feminina ou escritos em coautoria com roteiristas mulheres. Além 
disso, as narrativas devem contar com ao menos uma protagonista 
feminina. A temática é livre.

A - Pescador Amador
Os pescadores amadores já podem fazer seu registro on-line, por meio 
do portal de serviços Gov.BR. A digitalização do serviço traz vários 
benefícios aos pescadores amadores, como agilidade no pagamento da 
GRU, que poderá ser por débito automático pelo Banco do Brasil, com 
liberação da Carteirinha Definitiva de forma mais rápida. A carteirinha 
virá com QRcode, o que facilitará a fiscalização. Para fazer o registro 
on-line, é preciso acessar o site: (www.gov.br/pt-br/temas/solicitar-re-
gistro-de-pescador-amador). As taxas anuais variam de R$ 20 a R$ 60, 
dependendo da categoria. Homens acima de 65 anos e mulheres acima 
de 60 anos são isentos de pagamento.

B - Data Center
A Ascenty, empresa líder no mercado de data centers na América Latina, 
anuncia o início das operações do terceiro data center em São Paulo. 
A infraestrutura tem um investimento de R$ 150 milhões em 3.000 m² 
de área construída e 4 MW de energia. Com essa instalação, a Ascenty 
contabiliza 22 data centers próprios no Brasil, Chile e México, sendo 
15 em operação e sete em construção. A companhia mais que dobrou 
suas operações desde 2018, quando tinha oito unidades instaladas em 
território nacional. Este será destinado à atender clientes do varejo e 
operadoras de telecomunicações, em linha com a estratégia de ampliar 
a participação de médias e grandes empresas do segmento. Mais infor-
mações: (www.ascenty.com). 

C - Online da Moda 
O comércio eletrônico de moda cresceu 95% durante a pandemia, segundo 
pesquisa realizada pela consultoria Conversion. O estudo analisou as 50 
principais lojas online do Brasil. Em maio, o crescimento da audiência 
dessas lojas foi de 51% em relação a fevereiro, mês anterior ao início do 
isolamento social devido ao Coronavírus. Outros setores que cresceram, 
de acordo com a pesquisa, foram Eletrônicos (136,7%), Casa e Móveis 
(85,3%) e Cosméticos (40,8%). De acordo com Felipe Dellacqua, sócio 
da VTEX, o aumento da população em casa aumentou a ansiedade das 
pessoas e, por consequência, o aumento do consumo por impulso. Saiba 
mais: (www.vtex.com). 

G - Troca de Carro
Segundo levantamento exclusivo da Auto Avaliar, plataforma de comer-
cialização de seminovos e usados no País, o interesse dos consumidores 
brasileiros em trocar de carro chegou a dobrar entre abril e maio. Os 
consumidores submeteram para avaliação das concessionárias mais de 
97 mil carros ofertados na troca por outro modelo neste mês de maio, 
um crescimento de 102% em relação a abril, com 48 mil avaliações reali-
zadas. Para JR Caporal, CEO da Auto Avaliar, “com a queda na atividade 
econômica, os preços dos automóveis foram puxados para baixo, o que 
tem se tornado um atrativo a mais para os consumidores neste momento. 

H - Fomento na Economia
Realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, com apoio da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, o Prêmio ABDE-BID de Artigos 2020 está com 
inscrições abertas até o dia 28 de agosto. Ppodem participar membros de 
universidades e de organismos de pesquisa, e funcionários das institui-
ções do Sistema Nacional de Fomento. A ideia é unir diferentes setores 
em prol do desenvolvimento. Entre as Categorias: Desenvolvimento em 
debate; Especial Covid-19 e; Cooperativismo de Crédito. Inscrições e 
mais informações: (www.abde.org.br) ou (premio@abde.org.br).

I - Design Calçadista
A Killing S/A Tintas e Adesivos está adaptando o Prêmio Acesso - 3º De-
safio Kisafix de Design Calçadista, tornando possível a sua continuação 
em meio aos desafios do momento atual. O objetivo, além do respeito e 
consideração aos inscritos, é seguir inspirando e fomentando o avanço do 
design calçadista brasileiro, em um momento de reinvenção e transforma-
ção das relações de trabalho e de desenvolvimento. Para isso, a data da 
segunda etapa do concurso, a entrega dos protótipos, foi prorrogada para 
31 de julho. O anúncio do vencedor também ocorrerá de forma diferente, 
será divulgado no site (Kisafix.com/acesso), até o dia 18 de setembro.

J - Mercado do Futuro
O Brain, centro de inovação e negócios digitais do Grupo Algar, está 
com inscrições abertas para o Brain Summer Job. Seguindo o modelo 
americano de estágio de férias, ele tem duração de 60 dias e busca 
talentos interessados em uma experiência prática de aprendizado com 
negócios, métodos e tecnologias enquanto ainda estão na universidade. 
Os estudantes serão desafiados a entender um problema, definir uma 
solução, prototipar e validar a proposta desenvolvida – tudo a distância. 
Após, cada participante será direcionado para um squad, permanecendo 
por dois meses, com acompanhamento de mentores de negócio, méto-
dos e de tecnologias, assim como feedbacks semanais. Inscrições até o 
próximo dia 21, em: (https://brain.gupy.io/). 

A nova realidade da 
compra e venda de imóveis

Não é novidade 
para ninguém que 
a pandemia da 
COVID-19 transformou 
o mundo como um 
todo, promovendo 
novos hábitos e 
ignorando outros

A sociedade dificilmen-
te será a mesma no 
futuro – e isso tem 

provocado preocupações 
em diversos setores da 
economia. No caso do mer-
cado imobiliário, algumas 
tendências já começam 
a ser observadas não só 
pelas empresas que atuam 
na área, mas pelos próprios 
consumidores. A partir de 
agora, é preciso oferecer 
oportunidades adequadas a 
este novo perfil, com agilida-
de no momento da busca e 
diversidade de ofertas.  

Antes, é preciso voltar 
ao período pré-COVID-19 
e entender um fenômeno 
global que acontecia com o 
mercado imobiliário como 
um todo. Havia maior bus-
ca por imóveis menores e 
bem localizados, com maior 
proximidade a centros co-
merciais ou até mesmo ao 
local de trabalho do proprie-
tário, sendo um dos fatores 
principais da busca, a fácil 
mobilidade no local e opções 
para locar, uma vez que a 
casa própria (assim como 
o automóvel) não eram 
questões tão relevantes aos 
jovens adultos. 

Claro que para muita gen-
te, isto continua sendo uma 
realidade, mas mesmo com 
o déficit habitacional e fator 
cultural brasileiro a favor da 
propriedade, o país acompa-
nhava esse movimento. A 
questão é que, com a pan-
demia do novo Coronavírus, 
observa-se uma mudança de 
pensamento e de postura no 
mercado para muitas outras 
pessoas, que certamente 
vai movimentar bastante a 
procura por imóveis. 

O home office tende a 
ser o grande vetor dessa 
transformação, uma vez 
que esse regime de traba-
lho tende a se fortalecer 
por trazer economia de 
espaço e de dinheiro às 
empresas e de tempo às 
pessoas. Dessa forma, 
casas e apartamentos em 

regiões mais afastadas, 
com diferentes atributos 
(espaço em vez de loca-
lização), passam a ter a 
preferência dos consu-
midores.  

Além disso, é importante 
ressaltar que a necessidade 
de ter uma casa própria 
ficou mais evidente com 
o isolamento social. Com 
a residência sendo o lugar 
em que a família convive, 
trabalha e se diverte, ser 
proprietário do imóvel não 
só se torna uma segurança 
patrimonial, mas amplia as 
possibilidades do dia a dia. 

Passa a ser mais vantajoso 
investir em pequenas refor-
mas, por exemplo, e adaptar 
o imóvel à nova realidade, 
buscando o melhor conforto 
tanto na hora de trabalhar 
quanto nos momentos para 
descansar. Embora com me-
nor quantidade de ofertas 
como o mercado tradicional, 
mas com muito mais van-
tagens de preço, os leilões 
on-line são uma excelente 
oportunidade para aqueles 
que buscam um novo lar e 
querem aproveitar esse mo-
vimento de “redescoberta” 
do imóvel. 

Nessa modalidade, é pos-
sível encontrar proprieda-
des com diversas especifi-
cidades e perfis (metragem, 
cômodos e áreas privadas 
para lazer), em diferentes 
regiões e localidades, com 
um preço vantajoso e pro-
cesso totalmente on-line, 
respeitando as regras de 
isolamento social durante a 
pandemia. Pela internet, é 
possível se cadastrar, obter 
todas as informações no edi-
tal do imóvel, se habilitar e 
dar lances no lote escolhido.  

O momento ainda é de 
grande preocupação com 
a pandemia da COVID-19. 
Mesmo assim, aos poucos, 
empresas e sociedade ci-
vil conseguem vislumbrar 
tendências e hábitos que 
marcarão o “novo normal”. 
Para o mercado imobiliário, 
o que era importante antes 
pode se tornar irrelevante. 

A meta tende a se tornar 
conforto e comodidade para 
melhorar a qualidade de 
vida das pessoas.  

(*) - É CEO da Zukerman Leilões, 
empresa referência 

em leilões imobiliários
(zukerman@nbpress.com). 

André Zukerman (*)

O Valor Bruto da Produ-
ção Agropecuária (VBP) de 
2020, de acordo com dados 
atualizados em maio, está 
estimado em R$ 703,8 bi-
lhões, 8,5% acima do obtido 
em 2019 (R$ 648,4 bilhões). 
O valor é recorde desde que 
iniciou a série histórica, em 
1989. As lavouras tiveram 
alta de 11%, com R$ 469,8 
bilhões, e a pecuária obteve 
R$ 234 bilhões, acréscimo 
de 3,9% do observado no 
ano passado. A alta do Dólar 
em relação ao Real colocou 
os preços domésticos em 
patamares elevados.

“A safra recorde de grãos 
estimada em 250,5 milhões 
de toneladas, os preços 
agrícolas e o desempenho 
favorável de algumas lavou-
ras, como o café e a cana-
de-açúcar, foram decisivos 
nos valores obtidos do 
VBP”, analisa José Garcia 
Gasques, coordenador-geral 
de Avaliação de Políticas e 
Informação da Secretaria 
de Política Agrícola do Mi-
nistério da Agricultura. Os 
preços do milho (19,7%), 
soja (11,8%) e o café arábica 

O Valor Bruto da Produção Agropecuária é um indicador de 
desempenho da agropecuária.
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O levantamento ouviu 
1.215 usuários do 
aplicativo. Destes, 

40,2% declararam que já 
tinham dívidas em atraso 
antes da pandemia do novo 
Coronavírus e 12,7% adqui-
riram dívidas entre março 
e abril deste ano em decor-
rência da crise na economia. 

Os principais motivos que 
levaram até essa situação 
foram diminuição da renda 
familiar (35,5%) e falta de 
controle dos gastos (34,5%). 
A startup também pergun-
tou aos usuários se preten-
diam negociar as contas 
em atraso, 30,7% disseram 
que pretendem fazer isso, 
enquanto 38,3% já tomaram 
essa atitude e renegociaram 
as dívidas. 

O CEO e fundador da star-
tup, Carlos Terceiro, explica 
que o momento demonstra 
a importância de cuidar das 

O momento demonstra a importância de cuidar 
das finanças pessoais.
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PIB brasileiro 
pode ter 
queda de 
10% no ano

O Centro de Macro-
economia Aplicada da 
Economia da Escola de 
Economia de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV EESP) acaba de 
divulgar um estudo sobre 
o PIB brasileiro. Segundo 
o levantamento, a queda 
do PIB deve ser de cerca 
de -10,0% neste ano. No 
segundo trimestre de 2020 
ante o primeiro trimestre 
a queda será de -8,4% na 
série com ajuste sazonal. 

Em relação à retomada 
do crescimento econômi-
co do país, a recuperação 
do PIB deve iniciar-se 
apenas no primeiro tri-
mestre de 2021. O cenário 
apresentado no trabalho 
é mais pessimista que 
os cenários do Boletim 
Focus do Banco Central. 
Estas sugerem que a re-
cuperação pode iniciar-se 
ainda este ano. Veja todo 
o estudo no link: (http://
bit.ly/NCEMAP-45).

Mais de 35% dos 
brasileiros se endividaram
De acordo com um levantamento realizado pela Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, em 
maio, foi registrado um alto número de pessoas endividadas

período, porém, os gastos 
fixos, como água, energia e 
gás, tendem a aumentar no 
período. Por isso, é impor-
tante balancear as contas 
para que as finanças não fu-
jam totalmente do controle”, 
diz Carlos. 

Segundo Luiz Henrique 
Garcia, CEO da QuiteJá, pla-
taforma digital de renegocia-
ção de dívidas, o momento 
de incertezas pela qual o 
mundo passa requer mais 
atenção e cuidados redo-
brados ao efetuar qualquer 
tipo de compra. “O ideal é 
fazer uma economia de re-
cursos para tentar efetuar a 
compra pagando à vista. Se 
não tiver jeito, negociar uma 
entrada do valor para abater 
o restante dentro do seu 
orçamento, evitando assim 
ficar no vermelho”. 

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

finanças pessoais, já que o 
número de inadimplentes 
deve crescer ainda mais nos 
próximos meses. “Quem tem 
uma reserva de emergência, 
provavelmente terá que re-
correr ao uso dessa verba. 
Mas mesmo quem não tem 
e nunca se preocupou em 
planejar o orçamento deve 
aproveitar o momento para 

fazer isso. Com organização 
e tomando algumas atitu-
des, é possível diminuir os 
prejuízos financeiros da 
pandemia”, explica. 

“Baseado na renda, é ne-
cessário analisar as despesas 
e gastos para entender quais 
poderão ser reduzidos. Al-
guns gastos como saídas para 
lazer não ocorrerão neste 

Valor da produção agropecuária é 
recorde desde 1989

(20,4%) apresentam fortes 
elevações em relação ao ano 
passado. 

Segundo a Conab, as expor-
tações acumuladas de soja, 
de janeiro a maio, chegaram 
a 48 milhões de toneladas, 
um recorde para o período.

O mercado internacional 
tem refletido também na 
pecuária, cujos preços de 
carnes bovina e suína têm tido 
elevação em relação ao ano 
passado. Outros produtos, 
como laranja, arroz, feijão, 
tomate e trigo, experimentam 
aumentos de preços nesse 
período, porém a fonte dessas 
altas está ligada ao mercado 
interno.

Três produtos (café, 
milho e soja) representam 
57,8% do VBP das lavouras. 
Um grupo reduzido de 
produtos está com desem-
penho pouco favorável, 
com destaque para banana, 
batata-inglesa, uva, carne 
de frango e leite. Entre 
estes, o leite é o único que 
tem sido mencionado como 
um dos que está sendo 
afetado pela pandemia. O 
Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) é 
um indicador de desem-
penho da agropecuária. É 
considerado também um 
indicador do faturamento. 
Fonte: Redação AI/SI.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: AILTON LUIS ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Luiz Viana da Silva e de Erica Regina Rosa. A 
pretendente: INGRID CARVALHO DE LIMA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eduardo da Silva Lima e de Gislene da Silva Carvalho.

O pretendente: CAIQUE PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edelcio Alves de Souza e de Terezinha Pereira de Souza. A pretendente: 
ARIANE DA SILVA ARAUJO, estado civil solteira, profissão auxiliar de saúde bucal, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Albertino Nobrega de Araujo e de Francisca Cavalcante da Silva.

O pretendente: ISAIAS MANOEL ROSALINO, estado civil viúvo, profissão cozinheiro, 
nascido em Vicencia, PE, no dia (13/01/1962), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Jose Rosalino e de Francisca Maria da Silva. A pretendente: 
SANDRA REGINA DAS NEVES, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/07/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Anezio Costa das Neves e de Juracy Lucas das Neves.

O pretendente: GRIGORIO DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em São Domingos, SE, no dia (27/06/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Jesus dos Santos. A pretendente: IVONETE SILVA 
DE MELO, estado civil solteira, profissão empregada domestica, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/04/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Ferreira de Melo e de Iva Leonor da Silva Melo.

A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão profesora 
aposentada, nascida em São Francisco de Sales, MG, no dia (07/11/1961), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador de Souza e de Maria Graciana de 
Freitas Souza. A pretendente: CRISTIANE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão farma-
cêutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1967), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Vicente de Couto Oliveira e de Maria Inêz Fernandes Oliveira.

O pretendente: LUIZ GONZAGA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão vendedor, nascido 
em Remanso, BA, no dia (24/10/1951), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Pedro Felix da Silva e de Divina Maria de Jesus. A pretendente: LUCIDALVA 
SANTOS DAS CHAGAS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Conceição do 
Almeida, BA, no dia (17/05/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Humberto Santos e de Carlota Pereira da Silva.

O pretendente: HUDSON LUCAS BEZERRA DE ÂNGELO, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Capitão Poço, PA, no dia (21/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clarindo de Ângelo e de Dalvanete Viana Bezerra. A 
pretendente: GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista 
contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Lopes de Oliveira e de Elizabete Batista Santos.

O pretendente: DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
comprador, nascido em Osasco, SP, no dia (17/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos dos Santos e de Judite Martins dos Santos. A 
pretendente: ELISABETE CLAUDINO LEITE, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joaquim Claudino Neto e de Albertina dos Santos Leite.

O pretendente: ANSELMO NONATO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão che-
fe de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato dos Santos e de Maria Angelica 
Borges dos Santos. A pretendente: IONÁ OLIVEIRA VEIGA, estado civil divorciada, 
profissão costureira, nascida em Ubatã, BA, no dia (23/08/1973), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Carlos Veiga Filho e de Maria Zélia Oliveira.

O pretendente: ALEX COSTA, estado civil solteiro, profissão instalador, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (07/12/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de José de Aquino da Costa e de Nelita Maria da Conceição Costa. A pretendente: 
NAYARA ROSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Luiz da Silva e de Maria Rosa da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO DE SOUZA BUENO, estado civil solteiro, profissão téc-
nico de gesso, nascido em Suzano, SP, no dia (30/06/1981), residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de José Ferreira Bueno e de Marinalva de Souza Bueno. A pretendente: 
KARINA CARVALHO FERNANDES, estado civil divorciada, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jorbel Carvalho dos Santos e de Luiza dos Santos Carvalho.

O pretendente: RITHERLUS DECEUS, estado civil solteiro, profissão tecelão, nascido 
em República do Haiti, no dia (02/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Soifaite Deceus e de Soirilia Jean-Baptiste. A pretendente: ALINE 
NUNES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/02/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Carlos do Nascimento e de Nelisa Nunes da Rocha.

O pretendente: ANDRÉ DE JESUS VELOSO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
corte, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Barros Veloso e de Helena Maria de Jesus. A preten-
dente: ALINE LUZINETE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profissão salgadeira, 
nascida em São Roque, SP, no dia (02/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sirleia Silva Ferreira.

O pretendente: MAGNO ROQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarregado 
almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Roque da Silva e de Maria Aparecida Santos 
da Silva. A pretendente: LETÍCIA BENTO GANGI, estado civil solteira, profissão lider 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Dante Gangi e de Zenaide Bento Gangi.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE SILVA DAMACENA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1999), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Emerson Aparecido Damacena e de Rosangela 
da Silva Damacena. A pretendente: MICHELLY DE SOUZA CARVALHO RAYMUNDO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(23/09/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edemilson 
Marcos Raymundo e de Elaine de Souza Carvalho Raymundo.

O pretendente: FABIANO HENRIQUE GARCIA DIAS, estado civil divorciado, profissão 
assistente administrativo, nascido em Itamogi, MG, no dia (10/12/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Luiz Dias e de Zilda Donizete 
Garcia Dias. A pretendente: ELIENE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (12/03/1981), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Francisco da Silva 
e de Genowefa da Silva.

O pretendente: MÁRCIO ANDRÉ COSTA DAS DORES, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Guanhães, MG, no dia (08/03/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José das Dores e de Francisca Eleotério Costa 
das Dores. A pretendente: JENNIFER DE MELO SANTANA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1997), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa de Santana e de Elida 
Aparecida de Melo Santana.

O pretendente: SIDNEY DA CUNHA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
técnico eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Soares Silva e de Ailde 
Maria da Cunha Silva. A pretendente: VANESSA DA SILVA BARROS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Rodrigues de Barros e 
de Leda Maria Augusto de Barros.

O pretendente: BRUNO DA MATA SANTOS, estado civil solteiro, profissão encanador, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (11/06/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sení José dos Santos e de Maria da Mata Santos. 
A pretendente: MARTA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Inhambupe, BA, no dia (29/05/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Bispo dos Santos e de Marli 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSALIM JOSÉ ALVES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em São João de Meriti, RJ, no dia (21/05/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Camilo Alves e de Severina Ramos Alves. A pretendente: 
PATRÍCIA CÂMARA TUPI, estado civil solteira, profissão atendente de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/05/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jaci Vieira Tupi e de Rosa Câmara Tupi.

O pretendente: RAUL DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão confeiteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson Vieira da Silva e de Alessandra dos Santos Peixoto. A 
pretendente: TAÍS BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Bezerra da Silva e de Rosimeire Aparecida da Silva.

O pretendente: RENATO NEVES VIEIRA, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Ricardo Vieira e de Gevania Lima Neves Vieira. A 
pretendente: PAULA CAROL LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritório, nascida em Guarulhos, SP, no dia (06/06/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Gomes Lima e de Silvana Aparecida de Oliveira.

O pretendente: WILSON SOBRINHO DA ROCHA, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Tenorio da Rocha e de Carmeci Sobrinho 
da Rocha. A pretendente: IVANILDA DE JESUS MACHADO, estado civil divorciada, 
profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Santos Machado 
e de Irenilda Vitoria de Jesus.

O pretendente: EDENILSON SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão lider 
de limpeza, nascido em São Luis do Quitunde, AL, no dia (04/04/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero José dos Santos e de Eni Lima 
da Silva. A pretendente: CRISLANE BAPTISTA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cacimiro Macedo de Oliveira e de 
Marlucia Baptista de Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON NUNES NARCIZO, estado civil solteiro, profissão construção 
civil, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/09/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Narcizo e de Maria dos Prazeres Nunes. 
A pretendente: KATIANE DA COSTA SOUSA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Picos, PI, no dia (24/11/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio João Neto e de Sebastiana da Costa Santana.

O pretendente: MARCELO DE FARIAS SOUSA, estado civil divorciado, profissão vidra-
ceiro, nascido em São Vicente Ferrer, PE, no dia (23/05/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Belarmino de Souza e de Maria de Farias 
Souza. A pretendente: LENILDA MARQUES DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Vicente Ferrer, PE, no dia (11/05/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Antonio de Moura e de Julia Marques de 
Araujo Moura.

O pretendente: RICHARD NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Henrique Espirito Santo dos Santos e de Priscila do 
Nascimento Mendonça. A pretendente: ANNANDA SANTOS CONRADO BARBOSA, 
estado civil solteira, profissão assitente financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Conrado Barbosa Neto e de Rosangela dos Santos Barbosa.

O pretendente: SERGIO MARTINS DO NASCIMENTO, estado civil viúvo, profissão 
serralheiro, nascido em Roncador, PR, no dia (18/03/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gualdino Martins do Nascimento e de Neuza de Souza do 
Nascimento. A pretendente: DIANA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Barra da Estiva, BA, no dia (29/03/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilnaldo José dos Santos e de Maria 
Lúcia Souza Silva.

O pretendente: RAIMUNDO JEFFERSON RIBEIRO SIEBRA, estado civil divorciado, pro-
fissão representante, nascido em Crato, CE, no dia (25/02/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jaskson José Siebra Mascarenhas e de Raimunda 
Aparecida Ribeiro de Matos. A pretendente: ARIZETE VIEIRA, estado civil divorciada, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1976), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arildo Vieira e de Maria Aparecida Vieira.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS CAVALCANTI, estado civil solteiro, profissão 
técnico eletrônico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1979), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Isaque de Freitas Cavalcanti e de Madelande 
Simões dos Santos Cavalcanti. A pretendente: MARIA MARCELINA DE SOUZA, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em Oliveira dos Brejinhos, BA, no dia (24/09/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vitorino Marcelino de Souza 
e de Eduarda Francisca dos Santos.

O pretendente: MATHEUS VINICIUS CANDIDO SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Costa dos Santos e de Adriana Kersia Candido. A 
pretendente: AÍARA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Junqueiro, AL, no dia (03/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adilson Ribeiro da Silva e de Maria de Fatima Santos.

O pretendente: MARTIN FRANKY NLEND, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em Yaoundé-República de Camarões, no dia (13/08/1992), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Matip Emmanuel e de Ngo Nlend Marcelle. 
A pretendente: LEIDIONIR MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
atendente, nascida em Miguel Calmon, BA, no dia (12/11/1967), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dionisio Lopes da Silva e de Rosa Maria dos Santos.

O pretendente: ANDERSON SOARES SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Luiz da Silva e de Silvia Regina Soares Barata da 
Silva. A pretendente: CAROLINA TOLENTINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdenice Tolentino da Silva.

O pretendente: LUCAS SANTOS XIMENES, estado civil solteiro, profissão técnico de 
hemoterapia, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcilio dos Santos Ximenes e de Sueli Santos Xi-
menes. A pretendente: TALITA PEREIRA SENE, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em Arujá, SP, no dia (23/11/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Biatino Pereira Sene e de Cristiane Maia Sene.

O pretendente: WILLIAN GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Severino Gomes da Silva e de Rosilda Ciriaco da Silva. A pretendente: 
SHIRLEY GUEDES SANTIAGO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Balsas, 
MA, no dia (15/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Santiago Neres e de Maria Deusirene Mota Guedes.

O pretendente: ERASMO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Potengi, CE, no dia (19/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdecir Cândido da Silva e de Maria Irenir Salvador da Silva. A 
pretendente: LUCIMARA FERREIRA ALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Firmino Alves e de Olinda Ferreira Alves.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Camacan, BA, no dia (02/02/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jonas Gomes da Silva e de Maria do Carmo Santos Barbosa. A 
pretendente: ELIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Encruzilhada, BA, no dia (08/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wilson Mares Nogueira e de Risomar de Almeida Nogueira.

O pretendente: RAILAN SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Taperoá, BA, no dia (17/03/2002), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rogério da Hora de Jesus e de Andrea dos Santos Silva. A pretendente: 
JESSICA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cristiano Gonçalves Silva e de Elza dos Santos Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE LIMA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Batista de Lima e de Antonia Lozzi de Lima. A pretendente: 
LUCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Tabira, PE, no dia (16/04/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Rodrigues dos Santos e de Elza Rodrigues da Silva.

O pretendente: ORLANDO HILÁRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido em Floresta Azul, BA, no dia (08/08/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Hilário dos Santos e de Maria Francisca dos 
Santos. A pretendente: LETÍCIA SOARES MEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Itabuna, BA, no dia (13/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alessandro Rodrigues Meira e de Célia Rosa Soares.

O pretendente: RAMON ROCHA MACHADO, estado civil divorciado, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Alves Machado e de Generina Ribeiro Rocha. A 
pretendente: VITORIA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Batista dos Santos Filho e de Jacqueline Batista dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Simone Regina dos Santos. A pretendente: JEN-
NIFER CRISTINA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Reginaldo dos Santos e de Luzia da Silva.

O pretendente: JOÃO BONIFACIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Ivaiporã, PR, no dia (12/12/1967), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bonifacio da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A 
pretendente: ADRIANA MARIA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ipojuca, PE, no dia (07/03/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Firmo de Lima e de Maria das Dores de Souza. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

WESLEY GUSTAVO FERNANDES MOREIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/090.FLS.184V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa (29/12/1990), residente e do-
miciliado Rua Padre Antão Jorge, 11, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Luciano Azevedo Moreira e de Alessandra Fernandes Peres Moreira. MICHELE DE AN-
DRADE DOMINGUES, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, nascida em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e 
oito (03/03/1988), residente e domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 11, A, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Domingues e de Linete Alves de Andrade.

OSVALDO SOARES FILHO, estado civil divorciado, profissão corretor de imóveis, nas-
cido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de 
junho de mil novecentos e cinquenta e seis (04/06/1956), residente e domiciliado Rua 
Manoel Sarmento, 253, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo 
Soares e de Dulzinda da Ascenção Soares. MAGALI CASALI, estado civil divorciada, 
profissão advogada, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de março de mil novecentos e sessenta e quatro (26/03/1964), residente 
e domiciliada Rua Manoel Sarmento, 253, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Renato Casali e de Alda de Pinho Casali.

HÉBER ALVES BISPO, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido no Sub-
distrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/312.FLS.125V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e oito (12/06/1998), residente e 
domiciliado Rua Augusto Enna, 112, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Claudio Inacio Bispo e de Antonia de Fatima Bispo. KAREN CRISTINA BATISTA 
SOARES, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Pau-
lo, nesta Capital (CN:LV.A/463.FLS.283-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de junho de mil novecentos e noventa e nove (22/06/1999), residente e domiciliada 
Rua Adolfo Appia, 250, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Soa-
res Irmão e de Rozilda Batista Soares.

JOSUÉL GOMES CAMPOS, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/030.FLS.304-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e oito (05/04/1978), residente e domiciliado 
Rua Ione Pinelli, 20, C, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Cam-
pos e de Emilia Gomes Campos. VÂNIA APARECIDA DOS REIS TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/219.FLS.066-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (04/12/1984), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 20, C, Vila Gil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdenor Fernandes Teixeira e de Tereza dos Reis Teixeira.

RUBENS DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão encanador, nascido em Drace-
na, neste Estado, Dracena, SP no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta 
(11/05/1960), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 323, casa 04, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz José dos Santos e de Idália da Silva San-
tos. MARIA CARMELUCIA DE CAMPOS, estado civil divorciada, profissão costureira, 
nascida em São João da Serra, Estado de Minas Gerais, São João da Serra, MG no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos e quarenta e nove (31/05/1949), residente e do-
miciliada Rua Victório Santim, 323, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Santana Campos e de Isabel Carolina de Campos.

JOSÉ GONÇALVES NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão supervisor de segu-
rança, nascido em Porto da Cruz - Portugal, Porto da Cruz - Portugal no dia trinta de maio 
de mil novecentos e cinquenta e quatro (30/05/1954), residente e domiciliado Rua Coronel 
Albert de Rochas D'Aiglum, 147, Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Teixeira do Nascimento e de Conceição Fernandes Gonçalves. LÉIA LOBATO 
RODRIGUES, estado civil solteira, profissão educadora social, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/028.FLS.294-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo An-
dré, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e sessenta e um (06/11/1961), residente 
e domiciliada Rua Coronel Albert de Rochas D'Aiglum, 147, Jardim das Carmelitas, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Lobato de Souza e de Iluminata Rodrigues de Souza.

VINICIUS DE MORAES MARIANO, estado civil solteiro, profissão ajudante de irla, nas-
cido neste Distrito (CN:LV-A-135,FLS.204V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia pri-
meiro de dezembro de mil novecentos e noventa (01/12/1990), residente e domiciliado 
Rua Bignônia, 74, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Marcilio 
Mariano e de Maria Aparecida de Sousa Moraes Mariano. DEBORA VIEIRA CHIEZI, 
estado civil solteira, profissão operador de crédito e cobrança, nascida no Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-090,FLS.094V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e três (24/11/1993), residente e 
domiciliada Rua Bignônia, 74, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André 
Luis da Silva Chiezi e de Pedrina Rosangela Correia Vieira Chiezi.

FABIO DA SILVA MARQUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e quatro (28/09/1984), residente e domiciliado Rua 
Alfredo Ricci, 177, bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Marques dos Santos e de Maria Laudecy da Silva 
Marques. ÉRICA FIGUEIREDO ARAUJO, estado civil divorciada, profissão técnico em 
enfermagem, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de setembro de mil novecentos e oitenta e três (29/09/1983), residente e domiciliada Rua 
João Felisberto Moreira, 174, torre 01, apartamento 54, Vila Jacuí, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de José Pereira de Araujo e de Maria Perpetua de Figueiredo Araujo.

DIEGO SILVA ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido no 
Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV-A-098,FLS.078 CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (18/10/1995), 
residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 290, casa 02, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de João Albuquerque Severiano e de Josefa Maria da Silva Severiano. 
RAPHAELLE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, 
nascida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV-A 022,FLS.024-JACOBINA/BA), Jaco-
bina, BA no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e nove (27/05/1999), 
residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 290, casa 02, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Romilton Rosa dos Santos e de Roseli Oliveira da Costa.

DIEGO RODRIGUES SOUZA, estado civil divorciado, profissão gerente de negócios, 
nascido em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia quatro de setembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (04/09/1989), residente e domiciliado Rua Antão Leme da Silva, 
294, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maricelio dos Santos Souza e 
de Maria Gildete Rodrigues Souza. TAINARA DE PAULA NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão bancária, nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia 
oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/12/1989), residente e domici-
liada Rua Antão Leme da Silva, 294, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio José do Nascimento e de Marcia de Paulo do Nascimento.

DOUGLAS DA COSTA, estado civil divorciado, profissão pizzaiolo, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta e 
oito (17/01/1978), residente e domiciliado Rua Bárbara Leoni, 89, bloco A, apartamento 41, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irene da Costa. 
GEANE CRISPIM DA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, 
nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezenove de outubro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (19/10/1984), residente e domiciliada Rua Bárbara Leoni, 89, 
bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco de Assis da Silva e de Maria José Crispim de Santana da Silva.

JEFFERSON SIDNEI SOARES LIMA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/119.FLS.057V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/12/1989), residente e domiciliado 
Rua Samira, 44, casa 03, Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson 
Cicero Lima e de Solange Soares de Paula Lima. ISABELA LIMA DE OLIVEIRA, esta-
do civil solteira, profissão estudante, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/291.FLS.097-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro 
de dois mil e dois (23/01/2002), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista 
Conti, 1225, apartamento 34 A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Abrahão Coutinho de Oliveira e de Edna de Lima.

VICTOR HUGO VIEIRA PEDRO, estado civil solteiro, profissão atendente de negócios, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/378.FLS.157V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de julho de dois mil (01/07/2000), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 108, bloco 
C, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Claudionor Pedro e de Andrea Vieira Pedro. JULIANA MENEZES MALIZIA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/353.FLS.299-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e nove (16/09/1999), re-
sidente e domiciliada Rua Luz do Sol, 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Salvador Papa Malizia e de Jane Lima de Menezes.

JOÃO MARCOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia (CN:LV.A/047.FLS.270V-CON-
CEIÇÃO DO JACUÍPE/BA), Conceição do Jacuípe, BA no dia dezesseis de julho de 
mil novecentos e noventa e dois (16/07/1992), residente e domiciliado Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 25, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Marcelo da Silva e de Janildes Alves dos Santos. JESSICA ALVES DOS 
SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Salvador, Esta-
do da Bahia (CN:LV.A/451.FLS.138 SUBDISTRITO DE SANTO ANTONIO-SALVADOR/
BA), Salvador, BA no dia três de março de mil novecentos e noventa e um (03/03/1991), 
residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 25, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Alves dos Santos da Silva e de 
Gerusa Pereira Santos.

RODRIGO DE OLIVEIRA PAULINO, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 086,FLS.194-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa e três (14/05/1993), residente 
e domiciliado Avenida Campanella, 2092, bloco 01, apartamento 34, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Lais Aparecido Paulino e de Sonia Aparecida de Oliveira Paulino. 
JÉSSICA SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão administradora, nas-
cida em Distrito de Perus, nesta Capital (CN:LV-A 036,FLS.388-PERUS/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (08/02/1995), residente 
e domiciliada Avenida Campanella, 2092, bloco 01, apartamento 34, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Cardoso dos Santos Filho e de Maria de Lourdes Soares 
dos Santos.

FABIO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/006.FLS.018-PERDIZES/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (14/01/1978), residente e domiciliado Rua 
Verbos do Amor, 50, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Valnei Oliveira Silva. CAROLINE DE FRANÇA RODRIGUES VIEIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.172-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa 
(10/06/1990), residente e domiciliada Rua Ricardo Butarello, 231, Vila Santa Inês, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Kleber Rodrigues Vieira e de Eliane Luz de França.

RICARDO LADISLAU DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nasci-
do no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV-A 012,FLS.299V-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e setenta e seis 
(24/10/1976), residente e domiciliado Rua Mariano Moro, 653, Vila Regina, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de José Alves dos Santos e de Adeilde Ladislau dos Santos. DA-
NILLO BATISTA AMORIM, estado civil solteiro, profissão técnico em enfermagem, nas-
cido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 087,FLS.115-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e três (14/06/1993), 
residente e domiciliado Rua Mariano Moro, 653, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sergio Mendonça Amorim e de Valdirene Batista Nascimento.

GABRIEL FAGUNDES PAIXÃO, estado civil solteiro, profissão operador de telemar-
keting, nascido neste Distrito (CN:LV.A/300.FLS.257 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (05/02/1998), residente e 
domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 564, casa 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Elivaldo Santos Paixão e de Elisabete Fagundes Paixão. REBECA OLI-
VEIRA TAVARES DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.166-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(14/12/1997), residente e domiciliada Rua Planaltina do Paraná, 09, A, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Oliveira dos Santos e de Maely Tavares 
da Silva Santos.

JOSÉ LUÍS JESUS SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/033.FLS.003 TUCANO/BA), Tucano, BA no dia três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (03/01/1994), residente e domiciliado 
Avenida Adriano Bertozzi, 1177, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Manoel Felix de Sousa e de Josefa Jesus Souza. KAUÂNE SANTOS MAR-
TINS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/371.FLS.
289-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de dois mil (18/03/2000), 
residente e domiciliada Avenida Adriano Bertozzi, 1177, casa 01, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Augusto de Toledo Martins e de Noelma Gonçal-
ves Santos. 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
 B

2F
E-

94
F2

-7
03

3-
1A

B7
.



Cinco passos para a participação de 
marcas em protestos e causas sociais

A contração atual 
é a maior desde a 
grande depressão da 
década de 30

O estudo Situação 
Econômica Mundial 
e Perspectivas das 

Nações Unidas, divulgado 
no mês passado pela ONU, 
oferece um panorama bas-
tante realista do cenário 
corrosivo provocado pela 
Covid-19. São informações 
consistentes, que reforçam 
a necessidade dos países 
tentarem manter vivos os 
setores de atividade e em-
pregos, sem comprometer 
a prioridade da vida, e das 
pessoas serem comedidas 
em seus gastos e buscarem 
investimentos em ativos 
seguros, como dólar e ouro. 

Segundo o relatório, a 
economia global deverá 
perder 8,5 trilhões de 
dólares em produção nos 
próximos dois anos, anu-
lando-se praticamente to-
dos os ganhos dos quatro 
exercícios anteriores. A 
contração atual é a maior 
desde a grande depressão 
da década de 30 do século 
passado e mais grave do 
que a crise do subprime, 
desencadeada em 2007 nos 
Estados Unidos. 

Estima-se que, somente 
este ano, ocorra queda 
média de 5% do PIB das 
nações desenvolvidas, nú-
mero parecido, aliás, com 
a nova previsão do governo 
brasileiro para o recuo de 
nosso Produto Interno Bru-
to. Em 2021, o crescimento 
mundial projetado é de 
3,4%. O comércio interna-
cional diminuirá 15% em 
2020, pois quase 90% da 
economia do Planeta está 
sob algum tipo de bloqueio 
total ou confinamento, in-
terrompendo as cadeias de 
suprimentos, deprimindo a 
demanda dos consumido-
res e deixando milhões de 
pessoas desempregadas. 

Um dos mais graves in-
dicadores apontados pelo 
novo relatório da ONU é 
o fato da pandemia estar 
aumentando a exclusão e 
a desigualdade. Cerca de 
34,3 milhões de pessoas 
desabarão para baixo da 

linha de extrema pobreza 
em 2020, com 56% desse 
flagelo social ocorrendo 
nos países africanos. Outras 
130 milhões correm o risco 
de também se somarem a 
esse contingente. 

Se tal quadro não for 
revertido, será um grande 
retrocesso nos esforços 
globais para erradicar a 
miséria e a fome, um dos 
principais desafios dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - Agenda 2030 
da ONU. 

Diante da presente crise, 
numerosos governos insti-
tuíram medidas de estímulo 
fiscal, equivalentes a cerca 
de 10% do PIB, para comba-
ter a pandemia e minimizar 
seus impactos nos meios 
de subsistência, acentua o 
relatório. 

Porém, a maioria das 
economias em desenvolvi-
mento, já sobrecarregadas 
com déficits crônicos e ní-
veis altos de dívida pública, 
como o Brasil, enfrentam 
dificuldades para adotar 
medidas eficazes. Nestes, 
as ações contingenciais, 
em média, representam 
menos de 1% do PIB. Não 
se contesta o aumento dos 
gastos ante a situação de 
calamidade, mas se sabe 
que o restabelecimento 
do equilíbrio das contas 
públicas é muito complexo. 

Abordando o gravíssimo 
cenário mundial apontado 
pelo estudo, Elliott Harris, 
economista-chefe da ONU 
e secretário-geral-adjunto 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, fez uma análise 
bastante lúcida: “O ritmo e 
a força da recuperação da 
crise não dependem apenas 
da eficácia das medidas de 
saúde pública na redução 
da propagação do vírus, 
mas também da capacidade 
dos países de proteger em-
pregos e rendas”, destacou. 

No Brasil, outro pro-
blema além do vírus, é o 
risco político, que vem se 
acentuando muito nesses 
últimos meses. 

(*) - Mestre em economia 
pela Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos, é professor da FSG - Centro 
Universitário da Serra Gaúcha 

e head de renda variável da 
Messem Investimentos.

Gustavo Bertotti (*)
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Ana Cláudia Pereira Lechakoski (*) e 
Lúcia de Medeiros Coutinho (**) 

É comum encontrar nos 
contratos de compra e venda 
de imóveis, ou mesmo em 
editais de leilão, a informação 
de que o negócio está sendo 
celebrado em caráter ‘ad 
corpus ou ad mensuram’. Mas 
afinal, o que essas expressões 
significam e quais as suas 
implicações para quem está 
comprando ou vendendo 
um imóvel? A modalidade 
de venda ‘ad mensuram’ é 
aquela em que as medidas do 
imóvel que está sendo alie-
nado devem corresponder às 
estabelecidas no instrumento 
contratual. 

Se houver falta, o comprador 
pode exigir o complemento da 
área, reclamar a resolução 
do contrato ou o abatimento 
proporcional ao preço. Por 
outro lado, se houver excesso, 
e o vendedor comprovar que 
ignorava a medida exata da 
área, o comprador poderá 
escolher entre completar o 
valor ou devolver o excesso. A 
lei admite uma variação de 5% 
na área total descrita, exceto 
se o comprador provar que 
se tivesse conhecimento da 

diferença não teria realizado 
o negócio. 

Já a modalidade ‘ad corpus’ 
é aquela em que a referência 
às dimensões do imóvel é 
feita apenas de maneira enun-
ciativa e, portanto, não cabe 
qualquer reclamação a título 
de complemento de área ou 
devolução de excesso. Pre-
sume-se que o comprador ad-
quire o imóvel conhecendo-o 
em sua extensão e dimensão, 
e que pagou o preço global 
pelo que viu e conheceu. Uma 
discussão recorrente nos tri-
bunais é a aquisição de vagas 
de garagem de em caráter 
ad corpus e, com a entrega 
do imóvel, o comprador se 
depara com uma metragem 
insuficiente para o uso que 
pretendia. 

Nesses casos, a jurispru-
dência tem entendido pelo 
afastamento da presunção da 
venda ad corpus, e pelo dever 
de indenizar o comprador, 
tendo em vista que a utilização 
do imóvel fica comprometida. 
Tal exemplo demonstra que a 
indicação do caráter aplicável 
ao contrato de compra e venda 
não tem efeitos absolutos, po-
dendo ser relativizada diante 

da finalidade de uso e natureza 
do imóvel alienado.

Assim, analisar as condições 
do negócio para estabelecer 
qual modalidade aplicar na 
elaboração do contrato é alta-
mente relevante para definir 
estratégias, caso o vendedor 
ou o comprador queiram se 
resguardar de possíveis impre-
cisões quanto às dimensões 
do imóvel.

Importante destacar que a 
lei não exige que a indicação da 
modalidade esteja expressa no 
contrato. Nesse caso, a venda 
ad corpus ou ad mensuram 
será definida pela interpreta-
ção das cláusulas contratuais 
e das condições do negócio.

Por isso, é fundamental que, 
antes da realização do negó-
cio, os contratos de compra 
e venda sejam muito bem 
elaborados e revisados e, caso 
surjam impasses, conte-se 
com a orientação adequada 
para a definição do melhor 
caminho a seguir.

(*) - É advogada no departamento 
Corporativo do Marins Bertoldi 

Advogados.

(**) - E stagiária no departamento 
Corporativo do Marins Bertoldi 

Advogados.

Com pandemia e 
desaceleração econômica, 

desigualdade aumenta 

Nos últimos dias, os movimentos 
Black Lives Matter agitaram o Brasil 
e o mundo. E nota-se um movimento 
de consumidores que querem que suas 
marcas favoritas se posicionem e se 
engajem em causas como essas. Para 
o coordenador dos cursos de Varejo 
Digital e Gestão Comercial do Centro 
Universitário Internacional Uninter, 
Elizeu Barroso Alves, essa ação requer 
cuidados e planejamento. O especialis-
ta listou cinco passos para as marcas 
se atentarem nesse momento. 
 1) Histórico de participação da 

marca - Pode ser óbvio, mas an-
tes de se juntar aos movimentos 
de protesto a marca deve con-
sultar seu próprio engajamento 
em protestos anteriores, pois, 
não tendo um histórico, corre-
se o risco de ser rotulada como 
oportunista.

 2) Análise do tema - A empresa 
deve refletir se compactua 
com a ideia que está sendo 
defendida no protesto. Ou 
seja, a marca deve olhar para 
o seu DNA e constatar se de 
fato o movimento é em prol de 

“Jogue duro ou vá para casa”, da Nike.

qu
ic

km
em

e.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

Foram ouvidas 400 
mulheres residentes 
em São Paulo entre os 

dias 14 a 22 de maio por meio 
de um questionário online. 

O estudo foi feito por meio 
de uma rede do QualiBest 
que reúne apenas mulheres 
com renda média de R$ 40 
mil mensais. Elas toparam 
responder a pesquisa em 
troca de uma doação de R$ 
20, cada uma, à Liga de Pro-
teção, fundação do Hospital 
do Coração que ajuda no 
combate à Covid-19. A pes-
quisa contou com a parceria 
da plataforma Back IN B e da 
plataforma de arte ArtSoul. 

Segundo os dados, outras 
23% delas mantiveram o 
volume de consumo online 
que já possuíam antes da 
pandemia - o que indica que 
a Internet tem sido um refú-
gio para a continuidade de 
muitos hábitos de consumo 
desse grupo da população. 
Há ainda 12% que contam 
que, em meio à crise, come-
çaram a demandar produtos 
e serviços via e-commerce 
- prática que não tinham an-
tes. Reunindo os três grupos 

O e-commerce é uma oportunidade para esse segmento. 
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Demanda online de consumidoras 
de luxo sobe 41%

Quatro em cada dez consumidoras da classe mais alta do país estão consumindo mais produtos por meio da 
Internet do que faziam antes da pandemia, indica uma pesquisa do instituto Qualibest sobre esse público

(38%), 86% dizem que 
adquiririam uma peça via 
marketplace sem problemas, 
por exemplo. “A aceitação da 
venda de arte online cresce 
em alguns cenários especí-
ficos: quando a obra tem um 
valor menor, quando é de um 
artista conhecido ou quando 
há a possibilidade de troca”, 
analisa Carla Loureiro, sócia 
fundadora da ArtSoul. 

Já em relação às roupas, 
um terço (33%) dessas mu-
lheres diminuiu a frequência 
de compra pela Internet. O 
número é semelhante ao de 
consumo de sapatos (31%). 
“Ao contrário do que se 
diz, elas estão sem clima 
para comprar roupa agora. 
Até as famosas ‘malinhas’ 
estão sendo evitadas”, diz 
Roberta Salum, consultora 
de negócios da Back in B, 
fazendo referência às lojas 
que enviam peças novas para 
as casas das clientes. “Como 
também estão faltando even-
tos, é algo que elas não vão 
pensar tão cedo”, finaliza. 

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

de respostas, assim, 77% das 
mulheres dessa camada es-
tão consumindo no mercado 
online neste momento. 

“Apesar de muitas con-
sumidoras do luxo estarem 
gastando menos durante a 
pandemia, o e-commerce 
é uma oportunidade para 
esse segmento. Ele não 
apenas teve aumento na de-
manda, como ganhou novos 
clientes”, afirma Daniela 
Malouf, diretora geral do 
QualiBest. “É interessante 
notar que, além de farmácia 
e alimentação, o principal 

consumo ficou com produ-
tos para a casa e para lidar 
com a quarentena: livros, 
aparelhos de ginástica, 
jogos de tabuleiro, eletro-
domésticos e utensílios 
domésticos”, completa. 

Se a demanda no e-com-
merce aumentou para pro-
dutos cotidianos, esse há-
bito já existe mesmo em 
consumos característicos 
dessas pessoas, como obras 
de arte e vestuário. Entre a 
parte dessas mulheres que 
comprou alguma obra de 
arte nos últimos três anos 

comunicação - Em qual canal 
de comunicação a marca vai se 
posicionar? Nos meios tradicio-
nais ou nas redes sociais? O canal 
deve ser o mesmo já usado de 
forma recorrente. Por exemplo, 
a marca Reserva (vestuário) tem 
publicado fotos dos seus consu-
midores participando do protes-
to com a #tonaruapelobrasil, e vai 
além, fará uso das redes sociais 
para escolher as palavras-chaves 
que representam o movimento, 
e com isso irá desenvolver uma 
camisa inspirada no tema.

 5) Saber o tempo certo - Ao co-
nhecer seu próprio engajamento 
em protestos anteriores (dica 
1), a empresa conseguirá definir 
qual é o momento certo de sua 
participação. Por exemplo, no 
caso do movimento de cons-
cientização para o Coronavírus, 
logo no início da campanha para 
o isolamento social, a empresa 
Mercado Livre mudou sua logo-
marca, o tão conhecido ‘aperto de 
mão’ transformou-se em ‘toque 
de cotovelos’ Fonte: Uninter. 

uma causa que ela defende.
 3) Forma de participação - A em-

presa deve planejar como será a 
sua participação no movimento. 
Se for no calor da emoção, a 
discussão pode ser prejudicial, 
a boa intenção pode sair pela 
culatra. Os protestos começa-
ram na semana passada, porém, 
algumas marcas esperaram o 
desenvolvimento da causa para 
se juntarem aos movimentos, 
como é o exemplo da Nike, que 
mudou o seu slogan de “Just Do 
It” para “Don´t Do It”.

 4) Escolha o melhor canal de 

Já imaginou enviar R$ 50 para amigos e fami-
liares a qualquer hora por meio do WhatsApp 
usando apenas a sua lista de contatos e eles 
receberem a quantia em segundos? Ou comprar 
uma pizza pelo WhatsApp tão facilmente quanto 
encaminhar uma foto? Desde ontem (15), essas 
praticidades começaram a fazer parte da rotina 
dos brasileiros graças ao trabalho conjunto do 
Facebook e da Cielo, empresa líder em paga-
mentos eletrônicos na América Latina.

O aplicativo apresentará, gradativamente, a 
opção “pagamentos” no menu. Por meio dela, é 
possível fazer transferências e realizar pagamen-
tos 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 
dias por ano, além de acompanhar o histórico de 
transações. Para fazer transferências de pessoa 
para pessoa é necessário cadastrar e validar o 
cartão de débito ou múltiplo no WhatsApp. Essas 
transações não serão possíveis na modalidade 
crédito. As pessoas poderão enviar no máximo R$ 
1 mil por transação e receber até 20 transações 
por dia no limite de R$ 5 mil por mês.

Já o pagamento de pessoa para empresas que 
operam no app WhatsApp Business funcionará 
nas modalidades débito e crédito, sem limite de 
valor. Nas transações de débito, o comerciante 
receberá o valor da venda em um dia; e em dois 
dias nas transações de crédito. Será cobrada do 
comerciante uma taxa de 3,99% por transação 
tanto no crédito quanto no débito. Para realizar as 
vendas, os estabelecimentos comerciais devem 
se credenciar à Cielo por meio da plataforma do 
WhatsApp Business, de forma simples e integra-
da. O uso da ferramenta dispensa a compra ou 
aluguel de máquinas.

Todas as transações contam com a robusta 
estrutura de segurança da Cielo, que atende as 
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Cielo viabiliza pagamentos 
e transferências por WhatsApp

rígidas normas de prevenção à fraude. O car-
tão também precisa ser validado pelos bancos 
antes de o usuário do WhatsApp poder utilizar 
a ferramenta, o que torna as transações ainda 
mais seguras. “Com a solução oferecida, a Cielo 
inaugura um novo momento no mercado de pa-
gamentos, que vai muito além da maquininha, e 
prova que a inovação está no nosso DNA”,  afirma 
Paulo Caffarelli, presidente da Cielo. 

“Pequenas empresas são fundamentais para 
o país. A capacidade de realizar vendas com 
facilidade no WhatsApp ajudará os empresários 
a se adaptarem à economia digital, além de 
apoiar o crescimento e a recuperação financei-
ra”, segundo Matt Idema, diretor de operações 
do WhatsApp. Fonte e mais informações (www.
cielo.com.br).

Compra e venda de imóvel 
‘ad corpus e ad mensuram’
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Segundo Ricardo Basaglia, diretor-geral da Page 
Executive, unidade de negócio do PageGroup espe-
cializada em recrutamento e seleção de executivos 

para alta direção (o chamado "C-Level"), com o trabalho 
remoto, o alto escalão deve se preparar para instituir novas 
dinâmicas que permitam a continuidade das atividades de 
todos os colaboradores da empresa. 

"As habilidades e técnicas que aprendemos em MBA's, 
cursos e certificações não são mais suficientes, afinal, 
não fomos prepararados para competências antes até 
consideradas mal vistas por muitos executivos, como a 
produção de lives e a manutenção de perfis ativos nas 
redes sociais", conta. 

O mercado de trabalho deve estar em constante adap-
tação às transformações sociais, para que empresas não 
fiquem em desvantagem competitiva em termos de par-
ticipação e atração de talentos. Regras e recomendações 
profissionais são alteradas a todo o tempo por meio de 
influências econômicas e comportamentais. Com a recen-
te instituição do home office, não foi diferente. Muitas 
atividades tiveram de ser repensadas e adaptadas para 
o momento. 

"A realidade atual é de que precisamos nos preparar 
para fazer reuniões remotas com milhares de pessoas da 
empresa. Precisamos encontrar formas de engajar equipes 
sem contato pessoal e de impactar a todos com mensa-
gens em posts curtos na internet, para que continuem 
interessados nas atividades da instituição. O home office 
é recente para grande parte das empresas mas, em meio 
ao momento atual, todas as alterações são necessárias", 
conclui Basaglia. 

Confira abaixo 5 atividades das lideranças que tiveram 
de ser transformadas por conta do trabalho remoto e 
readaptadas para o meio digital: 

Líderes de todos os setores já convivem com uma nova realidade: adaptar-se rapidamente aos desafios impostos pela pandemia do novo Coronavírus, 
especialmente quando se trata de comandar toda a operação apenas de forma virtual. 

TranSforMação 
digiTal chega 

ao alTo eScalão

reuniões - Importantes para manter a comunicação e 
o relacionamento dentro e fora da empresa, as reuniões 
foram as primeiras atividades a sofrer modificações em 
decorrência da pandemia vigente. No primeiro momento, 
houve restrições no número de participantes, prezando 
pelo distanciamento entre cada um, em caso de necessi-
dade de conversas presenciais. Após a instituição do tra-
balho remoto por grande parte das empresas, as reuniões 
passaram a ser totalmente digitais. 

As lideranças ficaram encarregadas de descobrir as 
melhores ferramentas para que as conversas fluam com 
qualidade, mas também de aprender novas formas de 
comunicação capazes de engajar e direcionar equipes a 
distância. Com a transformação, muitos gestores perderam 
suas habilidades de mediar conflitos e reconhecer obstá-
culos por meio da presença física, mas ganharam chances 
de novos aprendizados para atuar em plataformas digitais. 
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“com a 
transformação, 

muitos gestores 
perderam suas 
habilidades de 

mediar conflitos 
e reconhecer 

obstáculos 
por meio da 

presença física, 
mas ganharam 

chances de novos 
aprendizados 
para atuar em 

plataformas 
digitais.

eventos - O planejamento e a execução de eventos 
corporativos também sofreram impacto com a implemen-
tação do trabalho remoto. O que antes era discutido e 
idealizado nos mínimos detalhes pela reunião de diferentes 
equipes, hoje se depara com uma nova realidade, que en-
volve reuniões on-line, lives em redes sociais e webinars. 
Se, por um lado, os profissionais tiveram de aprimorar 
suas capacidades de organização e comunicação para 
executar os projetos com bons resultados, por outro, os 
usuários das redes sociais se depararam com o aumento 
da acesso à informação e a necessidade de selecionar de 
modo assertivo o que é mais relevante para a sua carreira. 

divulgações internas - Os e-mails estão se tornando 
plataformas secundárias progressivamente. As preferên-
cias de consumo de informações mudaram. Aplicativos 
e plataformas mais ágeis, como Whatsapp, LinkedIn e 
redes internas que permi-
tam o contato direto entre 
os colaboradores, estão 
captando a atenção dos 
profissionais, que dificil-
mente lerão comunicados e 
decisões internas enviados 
por e-mail. 

As lideranças se depa-
raram com a necessidade 
de criação de grupos e de 
estabelecer contato direto 
com sua equipe por meio das 
ferramentas recentes e das 
redes sociais, que também 
se demonstraram úteis para 
que gestores transmitam 
as mensagens da empresa 
para demais interessados 
em suas atividades, atraindo 
potenciais talentos. 

recrutamento virtual 
- Com o objetivo de apoiar o combate ao Coronavírus, 
sem expor colaboradores e candidatos, muitas lideranças 
estão estimulando a adoção de processos de recruta-
mento virtual em suas empresas. A medida permite a 
continuidade dos processos seletivos, movimentando a 
economia, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de 
trabalho da equipe de Recursos Humanos, fornecendo 
informações valiosas sobre o perfil do candidato por meio 
de tecnologias como a Inteligência Artificial, possibili-
tando escolhas assertivas. 

Instituição da cultura de home office - Como líder, é 
importante ser referência no estabelecimento de normas e 
recomendações da empresa. Certamente, grande parte dos 
colaboradores não estão preparados para o novo modelo de 
trabalho, adotado às pressas. Portanto, é essencial que o ges-
tor esteja apto para transmitir os direcionamentos para que 
a equipe consiga bons resultados trabalhando remotamente. 
A liderança nunca deve se ausentar e deve se esforçar ao 
máximo para identificar vitórias e gargalos entre seus times, 
estabelecendo progressivamente uma cultura de home office. 

Fonte e mais informações: (www.pageexecutive.com).

preparar-Se para inSTiTuir novaS dinâMicaS
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Allonda Ambiental S.A
CNPJ nº 04.060.779/0001-91
Demonstrações Financeiras

continua...

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)
     Conso-
      Controladora lidado
Ativo  Nota 2019 2018 2019
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  4 9.172 1.202 9.186
Contas a receber  5 25.909 3.063 27.201
Tributos a recuperar  6 5.096 2.272 5.096
Adiantamentos a fornecedores  7 2.430 572 2.430
Créditos com partes relacionadas  8 136 - -
Despesas antecipadas   208 118 208
Outros créditos   295 119 295
Total do ativo circulante   43.246 7.346 44.416
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações Financeiras - LP   11.725 - 11.725
Contas a receber  5 - 1.313 -
Ativo fiscal diferido  17b 426 - 426
Créditos com partes relacionadas  8 12.253 6.071 12.253
Total do realizável a longo prazo   24.404 7.384 24.404
Investimentos em controladas  9 25.963 - -
Imobilizado  10 39.883 58.417 64.914
Intangível   - 3 -
   65.846 58.420 64.914
Total do ativo não circulante   90.249 65.804 89.318
Total do ativo   133.495 73.150 133.734

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercicíos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
  Capital Reserva Reserva Lucro líquido Prejuízos
  Social Legal de Capital do exercicío Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017  16.789 - - - (7.307) 9.482
Prejuízo líquido do exercicío  - - - - (4.045) (4.045)
Saldo em 31 de dezembro de 2018  16.789 - - - (11.352) 5.437
Lucro líquido do período  - - - 16.732 - 16.732
Destinação:
Absorção de prejuízo     (11.352) 11.352 -
Reserva Legal   269  (269)  -
Dividendos distribuidos     (1.278)  (1.278)
Reserva de Capital    3.833 (3.833)  -
Saldo em 31 de dezembro de 2019  16.789 269 3.833 - - 20.891

Notas Explicativas às Informações Contábeis Individuais e Consolidadas
1. Contexto operacional: A Allonda Ambiental S.A. (“Allonda” ou “Com-
panhia”) tem sua sede no município de Barueri, Estado de São Paulo e filiais 
nos municípios de Cariacica no Estado do Espírito Santo, Santa Cruz do 
Descalvado e Brumadinho no Estado de Minas Gerais e Belém no Estado do 
Pará, tem por objeto social, principalmente, a prestação de serviços de en-
genharia ambiental, atuando em diversos segmentos como mineração, óleo 
e gás, papel e celulose, saneamento, entre outros. As principais obras em 
execução pela Companhia atualmente são: Remediação Ambiental Rio Doce 
- Fundação Renova em Minas Gerais consolidada em um projeto único cha-
mado Operação Fazenda Floresta; Remediação Ambiental do Rio Paraope-
bas em Brumadinho/MG - Vale S.A.; Gestão de Resíduos Industriais no esta-
do do Pará - Hydro Albrás, além de diversos contratos de prestação de 
serviços ambientais em diversas localidades do Brasil. A Companhia apre-
sentou em 31 de dezembro de 2019 capital circulante líquido-negativo, in-
dividual e consolidado no montante de R$ 18.782 (R$ 21.031 em 31 de 
dezembro de 2018) e R$ 17.851, respectivamente, apresentando uma me-
lhora de R$ 3.180 em relação a 2018, onde um grande efeito está direta-
mente atrelado a CAPEX para a operação, Cabe ressaltar que a Companhia 
apresentou em 31 de dezembro de 2019 fechamento dos contratos referen-
tes à Remediação Ambiental do Rio Paraopeba e o início da obra da Sabesp 
em São Paulo previsto para Junho/2020, além de diversos contratos que 
possuem um perfil mais sólidos (longos) comparados a carteira de contrato 
do ano de 2018. Adicionalmente, apresentou um backlog de R$ 174.903 
em contratos em andamento (R$ 108.457 em 31 de dezembro de 2018), 
um expressivo crescimento de 58%. Caso necessário, a Companhia possui 
limites de créditos pré-aprovados junto à instituições financeiras. O cresci-
mento no período demonstra que as políticas adotadas pela administração 
nos últimos anos têm surtido os efeitos positivos desejados e que a Compa-
nhia apresenta uma solidez para continuar crescendo de forma sustentável, 
oferecendo aos seus clientes segurança, modernidade e inovação para solu-
ções de engenharia ambiental diversificadas em problemas complexos. 
Operações na Argentina: Em 28 de março de 2019 o acionista, pessoa 
fisica, transferiu suas ações da Allonda Ambiental S.A.S. (Argentina) para a 
Allonda Ambiental S.A., que passou a ser a única acionista da empresa na 
Argentina. Entretanto, no dia 31 de outubro de 2019, por decisão da admi-
nistração, a Companhia transferiu suas ações para suas controladoras Dal-
gali Investimentos e Participações S.A., Falowanie Investimentos e Participa-
ções S.A. e Golving Investimentos e Participações S.A.. Na data da obtenção 
do controle o patrimônio líquido da Allonda Ambiental S.A.S (Argentina) era 
de R$ 2.562, ao qual foi registrado na rubrica de investimento e na rubrica 
de outras receitas (despesas) no resultado da Companhia. Na data de trans-
ferência do controle, para as controladoras, o patrimônio líquido da Allonda 
Ambiental S.A.S (Argentina) era de R$ 312 ao qual foi baixado da rubrica de 
investimento e registrado na rubrica de outras receitas (despesas) no resul-
tado da Companhia. Veja nota explicativa 9.b. Constituição de controla-
das: Em decorrência do processo de reestruturação do Grupo, em Março de 
2019, foram constituidas pela Companhia as controladas Allonda Engenha-
ria e Construção Ltda e Allonda Construtora Ltda. com 99,98% e 99,60% 
de participação respectivamente. A controlada Allonda Engenharia e Cons-
trução Ltda. tem o objetivo de participar em operações de construção civil 
pesada. A controlada Allonda Construtora Ltda. tem por objetivo social 
atuar no mercado imobiliário, seja como incorporadora ou como empreiteira 
e ainda encontra-se em fase de estruturação para iniciar suas operações. 2. 
Base de preparação: a. Declaração de conformidade com relação 
às normas do CPC: As demonstrações financeiras árias individuais e con-
solidadas foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As 
presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da 
Companhia em 17 de abril de 2020. Após a sua emissão, somente os acio-
nistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. b. Mudanças 
nas principais políticas contábeis: A Companhia avaliou a aplicação 
inicial do CPC 06(R2) a partir de 1º de janeiro de 2019 mas optou pela não 
adoção inicial da norma por não afetar materialmente as demonstrações 
financeiras. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2019, mas não afetaram materialmente as de-
monstrações financeiras da Companhia. (i) CPC 06 Arrendamentos: O CPC 
06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no 
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ati-
vo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrenda-
do e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efe-
tuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para 
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do ar-
rendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores 
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O 
CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 - Aspectos Com-
plementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Anteriormente, a 
Companhia determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um 
arrendamento conforme o ICPC 03 Aspectos Complementares das Opera-
ções de Arrendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um contrato 
é ou contém um arrendamento com base na definição de arrendamento, 
descrito logo a seguir. Como arrendatário: Como arrendatário, a Compa-
nhia classificava anteriormente os arrendamentos como operacionais, com 
base em sua avaliação sobre se o arrendamento transferia significativamen-
te todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente 
a Companhia. Com base no CPC 06 (R2), a Companhia deve reconhecer um 
ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do 
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, 
que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, 
ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da 
data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrenda-
tário menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de 
direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a 
data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arren-
damento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim 
do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir 
que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de di-
reito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é 
determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo 
de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor 
recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do 
passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicial-
mente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são 
efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no ar-
rendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, 
pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. Em 31 de dezembro 
de 2019, a Companhia possui apenas dois contratos de alugueis de imóveis, 
na perspectiva de arrendatário, com características aplicáveis ao CPC 06 
(R2) cuja parcela mensal considerando ambos contratos é de aproximada-
mente R$ 17 com vencimento para 2021 e prespectiva de renovação até 
2024. Entretanto, devido a irrelevancia dos impactos desses contratos nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração op-
tou pela não aplicação do CPC 06 (R2). Como arrendador: Na adoção 
inicial em 1º de janeiro de 2019 e no encerramento de 2019, a Companiha 
não atuava como arrendador. c. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: Estas demonstrações financeiras árias individuais e consolidadas 
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. To-
dos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: A 
preparação das demonstrações financeiras árias, individuais e consolidadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Admi-
nistração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas 
e premissas são revistas de uma maneira contínua. As revisões das estimati-
vas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre incertezas 
sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar 
em um ajuste material dentro do próximo período estão incluídas nas se-
guintes notas explicativas: • Nota 10 - Vida útil estimada dos bens do ativo 
Imobilizado; • Nota 16 -Reconhecimento e mensuração de contingências: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recur-
sos. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente para os pe-
ríodos apresentados nessas demonstrações financeiras árias, individuais e 
consolidadas. a. Base de consolidação: (i) Controlada: Uma entidade 
controla outra entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os re-
tornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a ha-
bilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a 
data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras árias 
individuais da controladora as informações financeiras de controlada são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. (ii) Compa-
nhia incluída nas demonstrações financeiras árias consolidadas
Companhia controlada     Participação %
  2019 2018
Allonda Engenharia e Construção Ltda.  99,98% -
Allonda Construtora Ltda.  99,60% -
(iii) Perda de controle: Quando a Companhia perde o controle sobre uma 
controlada, a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qualquer par-
ticipação de não-controladores e outros componentes registrados no patri-
mônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda origi-
nado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia 
retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é 
mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. (iv) 
Investimentos em Companhias contabilizadas pelo método da equi-
valência patrimonial: O investimento da Companhia em empresa contabi-
lizada pelo método da equivalência patrimonial compreendem sua partici-
pação em controlada. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo 
custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento ini-
cial, as demonstrações financeiras árias incluem a participação da Compa-
nhia no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangen-
tes da investida até a data em que a influência significativa ou controle 
conjunto deixa de existir. Nas demonstrações financeiras árias individuais da 
controladora, investimentos em controladas também são contabilizados 
com o uso desse método. (v) Transações eliminadas na consolidação: 
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não reali-
zadas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não 
realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalên-
cia patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da par-
ticipação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas 
da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na ex-
tensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperá-
vel. b. Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são conver-
tidas para o real pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na 
data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo 
valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não 
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As 
diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente 
reconhecidas no resultado. c. Receita operacional: (i) Prestação de ser-
viços: Para cada contrato é definida a contraprestação a ser recebida e a 
estimativa dos custos a serem incorridos ao longo da vigência do contrato. 
A receita de prestação de serviços de engenharia ambiental é reconhecida 
levando-se em consideração o estágio de execução de cada contrato, ou 
seja, o progresso de cada obrigação de desempenho satisfeita ao longo da 
vigência do contrato sendo o progresso da obrigação de desempenho medi-
do pela proporção dos custos incorridos em relação ao total dos custos es-
timados. d. Benefícios a empregados: Benefícios de curto prazo a 
empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente 
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento espe-
rado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva 
de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo em-

pregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. e. Recei-
tas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-
gem basicamente descontos obtidos e variação cambial, que são reconheci-
dos no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas finan-
ceiras abrangem basicamente despesas de juros sobre empréstimos e des-
pesas bancárias. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensura-
dos no resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas 
cambiais de ativos financeiros e passivos financeiros são reportados em 
como receita financeira ou despesa financeira dependendo se as variações 
cambiais estão em uma posição de ganho ou perda líquida. f. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social 
do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribui-
ção social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos 
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real 
do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social com-
preende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O 
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a me-
nos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens direta-
mente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corren-
te: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estima-
do sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos 
impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimo-
nial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado 
dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacio-
nadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de 
impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais corren-
tes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Des-
pesas de imposto de renda e contribuição social diferido: Ativos e 
passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças tempo-
rárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demons-
trações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos 
ativos e passivos fiscais diferidos no período são reconhecidas como despe-
sa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferi-
do é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tri-
butáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os 
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de dife-
renças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças 
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um 
ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajusta-
dos para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos 
planos de negócios da Companhia individualmente. Ativos fiscais diferidos 
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que 
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças 
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que 
foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos 
fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira 
sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. 
g. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (im-
pairment). O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição 
do ativo. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm dife-
rentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes 
principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um 
item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequen-
tes: Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que 
benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos 
pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amorti-
zar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais 
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos arrendados são de-
preciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo 
do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a Companhia obte-
rá a propriedade do bem ao final do prazo de arrendamento. As vidas úteis 
estimadas, em anos, do ativo imobilizado são as seguintes:
Instalações  10
Máquinas e equipamentos  10 a 30
Equipamentos de informática  5
Móveis e utensílios  10
Veículos  4
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. h. Instrumentos 
financeirosis: A Companhia classifica ativos e passivos financeiros não 
derivativos na categoria de custo amortizado. (i) Reconhecimento e men-
suração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emiti-
dos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quan-
do a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem 
um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é ini-
cialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensura-
do ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que 
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a rece-
ber de clientes sem um componente significativo de financiamento é men-
surado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensuração 
subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado ao custo amortizado. Os ativos financeiros não são reclas-
sificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a 
Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, 
e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no pri-
meiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de 
negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor 
justo por meio do resultado (VJR): • é mantido dentro de um modelo de 
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de 
caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, 
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos financeiros não classifica-
dos como mensurados ao custo amortizado, conforme descrito acima, são 
classificados como ao valor justo por meio do resultado (VJR). No reconhe-
cimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo 
financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao 
custo amortizado como ao valor justo por meio do resultado (VJR) se isso 
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de 
outra forma surgiria. As transferências de ativos financeiros para terceiros 
em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são 
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contí-
nuo dos ativos da Companhia. Ativos financeiros - avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: 
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo 
financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito as-
sociado ao valor principal em aberto durante um determinado período de 
tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, 
risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lu-
cro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para 
avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do princi-
pal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um 
termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de 
caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer 
essa avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que modifi-
quem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; • termos que possam ajustar 
a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorro-
gação do prazo; e • os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos 
de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de 
um ativo). Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: 
• Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O 
custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resulta-
do. (iii) Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreco-
nhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais 
de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em 
uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo 
financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reco-
nhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A Companhia 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é re-
tirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passi-
vo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do 
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo 
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor 
justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o 
valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos 
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no re-
sultado.. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compen-
sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e so-
mente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente exe-
cutável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. i. 
Capital social: O capital social está representado por ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. A Companhia não emitiu ações preferen-
ciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, 
são reconhecidos como passivo. j. Redução ao valor recuperável (im-
pairment): Ativos financeiros não-derivativos: Instrumentos financei-
ros e ativos contratuais: A Companhia e suas controladas reconhecem, 
quando aplicável, provisões para perdas esperadas de crédito quando apli-
cável, sobre: • ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; • ativos 
de contrato. A Companhia mensura a provisão para perda em um montante 
igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens 
descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 
12 meses: • títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; 
e; • outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de cré-
dito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instru-
mento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reco-
nhecimento inicial. • As provisões para perdas com contas a receber de 
clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de 
crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se o risco 
de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o re-
conhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Compa-
nhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são rele-
vantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações 
e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da 
Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospecti-
vas (forward-looking). O período máximo considerado na estimativa de 
perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a 
Companhia está exposta ao risco de crédito. Mensuração das perdas de 
crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas pon-
deradas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são 
mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa 
(ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia de acor-
do com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). 
Ativos financeiros com problemas de recuperação: Em cada data de 
balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo 
custo amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro 
possui ”problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos 
com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo fi-

     Conso-
      Controladora lidado
Passivo  Nota 2019 2018 2019
Circulante
Fornecedores  11 16.784 4.258 16.932
Empréstimos e financiamentos  12 12.829 10.750 12.829
Impostos e contribuições a recolher  13 6.453 4.747 6.544
Salários e encargos sociais a pagar  14 5.202 1.561 5.202
Dividendos a pagar   1.278 - 1.278
Adiantamento de clientes  15 20.475 7.061 20.475
Total do passivo circulante   63.021 28.377 63.260
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  12 37.057 17.818 37.057
Impostos e contribuições a recolher  13 12.183 18.177 12.183
Provisão para contingências  16 343 119 343
Passivo fiscal diferido  17.b - 3.222 -
Total do passivo não circulante   49.583 39.336 49.583
Patrimônio líquido
Capital social  18 16.789 16.789 16.789
Reserva legal   269 - 269
Reserva de capital   3.833 - 3.833
Prejuízos acumulados   - (11.352) -
Total do patrimônio líquido   20.891 5.437 20.891
Total do passivo e 
 patrimônio líquido   133.495 73.150 133.734

Demonstrações do Resultado Exercicíos 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

     Conso-
     Controladora lidado
  Nota 2019 2018 2019
Receita operacional líquida  19 157.658 61.648 158.903
Custo dos serviços prestados e 
 produtos vendidos  20 (100.541) (40.711) (100.938)
Lucro bruto   57.117 20.937 57.965
Despesas de vendas   (410) (1.086) (410)
Despesas gerais e administrativas  21 (28.913) (17.417) (29.694)
Resultado de equivalência 
 patrimonial sobre investimentos   (2.218) - (2.251)
Outras receitas (despesas)   (6.364) (105) (6.364)
   (37.905) (18.608) (38.719)
Resultado antes das receitas 
 (despesas) financeiras 
 líquidas e impostos   19.212 2.329 19.246
Receitas financeiras  22 448 303 448
Despesas financeiras  22 (6.403) (5.007) (6.403)
Resultado financeiro líquido   (5.955) (4.704) (5.955)
Resultado antes dos impostos   13.257 (2.375) 13.291
IR e contribuição social corrente   (173) - (207)
IR e contribuição social diferida  17.a 3.648 (1.670) 3.648
Lucro (prejuízo) líquido 
 do exercicío   16.732 (4.045) 16.732

Demonstrações do Resultado Abrangente Exercicíos 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Lucro (prejuízo) líquido do período  16.732 (4.045) 16.732
Outos resultados abrangentes  - - -
Resultado abrangente total  16.732 (4.045) 16.732

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercicíos 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

     Conso-
      Controladora lidado
  Nota 2019 2018 2019
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
(Prejuízo) lucro do período   16.732 (4.045) 16.732
Ajustes para:
Depreciação e amortização   4.882 3.196 5.279
Baixas líquidas de ativo imobilizado   14.223 412 14.223
IR e contribuição social diferidos  17.a (3.475) 1.670 (3.441)
Provisão (reversão)para contingências   224 (95) 224
Juros e variação cambial  12 1.744 1.088 1.744
Equivalência Patrimonial   2.218 - 2.250
Ganho com participação em controlada   (2.250)  - 2.250
   34.298 2.226 34.761
Variações em:
Contas a receber   (21.533) 3.371 (22.825)
Tributos a recuperar   (2.824) (399) (2.824)
Adiantamento a fornecedores   (1.858) 133 (1.858)
Despesas antecipadas   (90) 238 (90)
Outros créditos   (176) 95 (176)
Aplicação Financeira   (11.725) - (11.725)
Fornecedores   12.526 157 12.674
Impostos e contribuições a recolher   (4.461) 3.729 (4.404)
Salários e encargos sociais a pagar   3.641 (3.516) 3.641
Adiantamento de clientes   13.414 4.963 13.414
   (13.086) 8.771 (14.173)
Caixa gerado pelas atividades 
 operacionais   21.212 10.997 20.588
Juros pagos sobre empréstimos  12 (2.674) (680) (2.674)
Juros pagos sobre partes relacionadas    -
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais   18.538 10.317 17.914
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
Aquisições de bens em ativo imobilizado   (19.866) (1.829) (19.866)
Créditos com partes relacionadas   (6.057) - (5.921)
Aumento de capital em controlada   (502) - -
Fluxo de caixa utilizado nas 
 atividades de investimento   (26.425) (1.829) (25.787)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
Captação de empréstimos  12 41.742 18.062 41.742
Pagamento de principal de 
 emprestimos e financiamentos  12 (25.624) (25.519) (25.624)
Pagamento de principal de débitos 
 com partes relacionadas   (261) (442) (261)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de financiamento   15.857 (7.899) 15.857
Redução em caixa e 
 equivalentes de caixa   7.970 589 7.984
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 1º de janeiro   1.202 613 1.202
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro   9.172 1.202 9.186
Redução em caixa e 
 equivalentes de caixa   7.970 589 7.984
Divulgação adicional - 
 transações não-caixa
Aquisição de imobilizado por meio 
 de arrendamento financeiro  12 6.130 20.626 6.130
nanceiro. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de 
recuperação inclui os seguintes dados observáveis: • dificuldades financei-
ras significativas do emissor ou do mutuário; • quebra de cláusulas contra-
tuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • reestrutura-
ção de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas 
em condições normais; • a probabilidade que o devedor entrará em falência 
ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou • o desapareci-
mento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. 
Baixa: O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a 
Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em 
sua totalidade ou em parte. A Companhia faz uma avaliação individual so-
bre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectati-
va razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação 
significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados 
podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos 
procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. Ati-
vos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da 
Companhia, que não os ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de 
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. k. 
Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, 
se a Companhia tiver uma obrigação legal ou construtiva presente que pos-
sa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômi-
co seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de 
impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do 
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os efeitos do descon-
to a valor presente são reconhecidos no resultado como despesa financeira. 
l. Mensuração do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido na 
venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma tran-
sação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração, no 
mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual 
a Companhia tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o 
seu risco de descumprimento (non-performance). O risco de descumprimen-
to inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da Companhia. Quando 
disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizan-
do o preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado 
é considerado como ativo se as transações para o ativo ou passivo ocorrem 
com frequência e volume suficientes para fornecer informações de precifica-
ção de forma contínua. Se não houver um preço cotado em um mercado 
ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação que maximizam o uso de 
dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. 
A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os partici-
pantes do mercado levariam em conta na precificação de uma transação. Se 
um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra 
e um preço de venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de 
compra e passivos com base em preços de venda. A melhor evidência do 
valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é nor-
malmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida 
dada ou recebida. Se a Companhia determinar que o valor justo no reconhe-
cimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidencia-
do nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo 
idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer 
dados não observáveis são julgados como insignificantes em relação à men-
suração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor 
justo ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento 
inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida 
no resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até 
o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mer-
cado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. m. 
Novas normas e interpretações efetivas: (i) Pronunciamentos normas 
e interpretações emitidas que entraram em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2019: (i) CPC 06 (R2) (Arrendamentos): O CPC 06 (R2) substitui as nor-
mas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrenda-
mento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Comple-
mentares das Operações de Arrendamento Mercantil. O CPC 06 (R2) intro-
duz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patri-
monial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito 
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um pas-
sivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamen-
tos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrenda-
mentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador 
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a 
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. Em 31 de de-
zembro de 2019, a Companiha possui apenas dois contratos de alugueis de 
imóveis, na perspectiva de arrendatário, com características aplicáveis ao 
CPC 06 (R2) cuja parcela mensal considerando ambos contratos é de apro-
ximadamente R$ 17 com vencimento para 2021 e prespectiva de renovação 
até 2024. Entretanto, devido a irrelevancia dos impactos desses contratos 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração 
optou pela não aplicação do CPC 06 (R2). - ICPC 22 Incerteza sobre Tra-
tamento de Tributos sobre o Lucro: Esta interpretação de norma foi 
adotada pela primeira vez a partir de 1º de janeiro de 2019 e esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 Tri-
butos sobre o Lucro (IAS 12 - Income Taxes) (“CPC 32 / IAS 12”) quando 
houver incerteza sobre os tratamentos de imposto de renda. Nessas circuns-
tâncias, a entidade deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, 
corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base 
no lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não 
utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, determi-
nados com base nesta interpretação, no entanto, não teve efeitos nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. (ii) No-
vas normas e interpretações ainda não vigentes: As seguintes normas 
alteradas e interpretações serão alteradas e efetivas nos próximos exercí-
cios, no entanto não deverão ter um impacto significativo nas demonstra-
ções financeiras da Empresa: (i) Alterações nas referências à estrutura con-
ceitual nas normas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 
15); (iii) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 e CPC 23); e (iv) 
IFRS 17 Contratos de Seguros.
4. Caixa e equivalentes de caixa   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Caixa  129 76 129
Bancos  2.574 1.126 2.588
Aplica6ções financeiras (i)  6.469 - 6.469
Caixa e equivalentes de caixa  9.172 1.202 9.186
Aplicações financeiras (ii)  11.725 - 11.725
Aplicações financeiras  11.725 - 11.725
(i) As aplicações realizadas são de curto prazo com taxa média de 95,35% 
do CDI em 2019 (93,58 % em 2018). (ii) As aplicações financeiras de longo 
prazo estão como garantia do compromisso de pagamento dos emprestimos 
de capital de Giro junto aos bancos Itaú e Santander conforme itens (vi) e 
(vii) da nota explicativa 12.
5. Contas a receber   Controladora Consolidado
Circulante  2019 2018 2019
Faturado  5.355 2.437 6.647
A faturar  20.554 626 20.554
  25.909 3.063 27.201
   Controladora Consolidado
Não circulante  2019 2018 2019
Cauções (i)  - 1.313 -
  25.909 4.376 27.201
(i) Refere-se à retenção técnica, a título de garantia contratual, celebrada 
em contrato com a Fundação Renova qual será paga pelo cliente ao final 
do contrato. (ii) Refere-se à retenção técnica, a título de garantia contratual, 
celebrada em contrato com a Fundação Renova. Os valores acima têm a 
seguinte composição por vencimento:
   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Créditos a vencer  23.850 4.324 24.871
Créditos em atraso até 30 dias  74 - 74
Créditos em atraso de 31 a 90 dias  1.978 - 2.249
Créditos em atraso de 91 a 180 dias  - 52 -
Créditos em atraso de 181 a 365 dias  7 - 7
  25.909 4.376 27.201
A exposição da Companhia a riscos de crédito e de mercado e perdas espe-
radas por redução ao valor recuperável está divulgada na Nota Explicativa 
nº 22. 6. Tributos a recuperar   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
INSS a compensar  4.872 2.058 4.872
ICMS a compensar  24 86 24
Outros  200 128 200
  5.096 2.272 5.096
7. Adiantamentos a fornecedores: Refere-se a adiantamentos a for-
necedores, principalmente, para compras de materiais, utilizados em obras, 

e ativo imobilizado. Em 31 de dezembro de 2019 na Controladora e no Consolidado apresenta um saldo de R$ 2.430 (R$ 572 em 31 de dezembro de 
2018 na controladora).
8. Partes relacionadas: a. Créditos com partes relacionadas
            Controladora
     2019   2018
  Natureza da Ativo não Passivo não  Ativo não Passivo não
  transação circulante circulante Total circulante circulante Total
Luiz Gustavo Burihan Escobar (*)  Mútuo 6.295 - 6.295 6.296 (262) 6.034
Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo  Mútuo 37 - 37 37 - 37
Allonda Ambiental S.A.S. (Argentina) (**)  Mútuo 5.921 - 5.921 - - -
Allonda Engenharia Ltda. (**)  Conta Corrente 136 - 136 - - -
Total   12.389 - 12.389 6.333 (262) 6.071
     Consolidado
     2019
  Natureza da transação Ativo não circulante Passivo não circulante Total
Luiz Gustavo Burihan Escobar (*)  Mútuo 6.295 - 6.295
Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo  Mútuo 37 - 37
Allonda Ambiental S.A.S. (Argentina) (**)  Mútuo 5.921 - 5.921
Total   12.253 - 12.253
(*) Os saldos de Mútuo com Luiz Gustavo Burihan Escobar está apresentado de forma líquida em 31 de dezembro de 2018, compensado com o saldo 
mantido entre as partes classificado no passivo, no montante de R$ 262. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo do passivo foi liquidado. (**) Refere-se ao 
conta-corrente entre as empresas as quais não há incidência de juros. Esse conta-corrente não possue prazo de vencimento determinado e será pago de 
acordo com a estratégia de gestão de caixa do grupo. b. Fornecedores: Saldo a pagar para 3L Desenvolvimento de Projetos Ambientais Ltda. em 31 de 
dezembro de 2019 no montante de R$ 1.924 referente a manutenção e armazenagem de equipamentos. Veja nota explicativa 11. c. Remuneração do 
pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga em 31 de dezembro de 
2019 na controladora e consolidado, totalizou R$ 895 (R$ 883 em 31 de dezembro de 2018).
9. Investimentos: a. Composição  Total do Total do Patrimônio Lucro (prejuízo)
Investimentos em controladas e controladas em conjunto  ativo passivo líquido do periodo 2019
Allonda Engenharia e Construção Ltda  26.336 375 25.961 32 25.961
Allonda Construtora Ltda  1 - 1 - 1
Total  26.337 375 25.962 32 25.962
b. Movimentação dos investimentos   Ambiental   Allonda Engenharia  Allonda
    Ambiental S.A.S    e Construção Ltda   Construtora Ltda  Total
Movimentação dos investimentos  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Saldo inicial do investimento  - - - - - - - -
Obtenção de participação (veja nota 1)  2.562 - 1 - 1 - 2.564 -
Aumento de capital  - - 25.928 - - - 25.928 -
Transferência de participação (veja nota 1)  (311) - - - - - (311) -
Resultado da equivalência patrimonial  (2.251) - 33 - - - (2.218) -
Saldo final dos investimentos  - - 25.962 - 1 - 25.963 -
(i) Aumento de capital da seguinte forma: R$ 500 em dinheiro e R$ 25.428 por meio de transferência de imobilizado. Veja nota explicativa 10.acordo com 
a estratégia de gestão de caixa do grupo.
10. Imobilizado: Controladora   Maquinas e  Equipamentos Móveis e
  Instalações equipamentos de Informatica utensílios Veículos Total
Saldo em 31 dezembro 2017  25 38.130 206 276 900 39.537
Aquisições  790 20.999 178 31 455 22.453
Baixas Liquidas de depreciação  - - - - (412) (412)
Depreciação  (5) (2.859) (80) (39) (178) (3.161)
Saldo em 31 dezembro 2018  810 56.270 304 268 765 58.417
Aquisições  178 21.083 756 46 3.933 25.996
Transferencia (i)  - (25.428) - - - (25.428)
Baixas Liquidas de depreciação  - (13.514) - - (709) (14.223)
Depreciação  (11) (4.180) (200) (43) (445) (4.879)
Saldo em 31 dezembro 2019  977 34.231 860 271 3.544 39.883
Consolidado
Saldo em 31 dezembro 2018  810 56.270 304 268 765 58.417
Aquisições  178 21.083 756 46 3.933 25.996
Baixas Liquidas de depreciação  - (13.514) - - (709) (14.223)
Depreciação  (11) (4.577) (200) (43) (445) (5.276)
Saldo em 31 dezembro 2019  977 59.262 860 271 3.544 64.914
(i) Transferência para aumento de capital na controlada Allonda Engenharia e Construção Ltda. Veja nota explicativa 9.b.
11. Fornecedores   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Fornecedores nacionais  14.860 4.194 15.008
Fornec. partes relacionadas (nota 8)  1.924 - 1.924
Fornecedores internacionais  - 64 -
  16.784 4.258 16.932
12. Empréstimos e financiamentos   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Capital de giro (i)  1.121 1.438 1.121
BNDES  232 248 232
Leasing Equipamentos  737 120 737
Desconto de duplicatas (ii)  - 1.166 -
CDC  657 355 657
Arrendamento financeiro (iii)  19.837 25.241 19.837
Banco Tricury  1.808 - 1.808
ITAU - Escavadeiras  790 - 790
SAFRA - Escavadeiras (iv)  645 - 645
BANCO VOLKS - Caminhoes Albras (v)  2.512 - 2.512
Capital de Giro II (vi)  11.207 - 11.207
Santander Maquinas e Equipamentos  340 - 340
Capital de Giro III (vii)  10.000 - 10.000
Total  49.886 28.568 49.886
Circulante  12.829 10.750 12.829
Não Circulante  37.057 17.818 37.057
O montante no não circulante tem a seguinte composição por ano de venci-
mento:   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
2021  12.171 6.487 12.171
2022  10.269 5.876 10.269
2023 em diante  14.617 5.455 14.617
  37.057 17.818 37.057
(i) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. em 
25 de julho de 2018, com prazo de pagamento de 48 meses conforme 
contratos nº 1340027521 e 1340025996, cujos encargos financeiros se 
dão à taxa de 1,27% ao mês tendo como garantia avais de acionistas. (ii) 
Refere-se a operações de antecipação de duplicatas a receber junto à fac-
torings em moeda nacional, garantidas por alienação do contas a receber 
da Companhia vinculado aos respectivos contratos de FIDC, sobre os quais 
incidem taxas de juros pré-fixadas de 2,40% a 3,50% a.m. (iii) Consistem 
no arrendamento financeiro de duas dragas Beaver B50, uma draga Beaver 
B40, uma draga Beaver B45 e um Multibooster adquiridas juntos ao forne-
cedor IHC Holland e IHC do Brasil nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Os 
contratos de arrendamento financeiro possuem prazos de 50 a 60 meses 
com opção de compra ao final do contrato tendo como garantia os próprios 
bens arrendados. (iv) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Itaú 
Unibanco S.A. em 06 de junho de 2019 e ao Banco Safra, com prazo de pa-
gamento de 48 meses conforme contratos nº 030468082-0 e 1340025996, 
cujos encargos financeiros se dão à taxa de 1,34% Itau e 1,05% Safra 
para financiamentos de 2 escavadeiras. (v) Consiste em empréstimo captado 
junto ao Banco Volkswagen S.A. em 06 de junho de 2019, com prazo de 
pagamento de 58 meses conforme contratos nº 819697, cujos encargos 
financeiros se dão à taxa de 1,06% ao mês tendo como financiamentos 
de 5 caminhões. (vi) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Itaú 
Unibanco S.A. em 26 de dezembro de 2019, com prazo de pagamento de 
60 meses conforme contratos nº 1536720376, cujos encargos financeiros 
se dão à taxa de 0,98% ao mês tendo como financiamento Capital de Giro. 
(vii) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Santander Brasil S.A. 
em 13 de novembro de 2019, com prazo de pagamento de 60 meses con-
forme contratos nº 1019351, cujos encargos financeiros se dão à taxa de 
0,88% ao mês tendo como financiamento Capital de Giro. Não existem 
cláusulas restritivas “covenants” para esses contratos. Os empréstimos e 
financiamentos são garantidos por avais dos acionistas e pelos próprios 
bens financiados. A movimentação dos empréstimos e financiamentos é 
como segue:
Controladora
Saldo em 31 dezembro 2017  14.990
Captações de empréstimos  18.062
Captações de arrendamento financeiro (i)  20.627
Pagamentos de principal  (25.519)
Pagamentos de juros  (680)
Juros e variações monetárias e cambiais  1.088
Saldo em 31 dezembro 2018  28.568
Captações de empréstimos (ii)  47.872
Pagamentos de principal  (25.624)
Pagamentos de juros  (2.674)
Juros e variações monetárias e cambiais  1.744
Saldo em 31 dezembro 2019  49.886
Consolidado
Saldo em 31 dezembro 2018  28.568
Captações de empréstimos (ii)  47.872
Pagamentos de principal  (25.624)
Pagamentos de juros  (2.674)
Juros e variações monetárias e cambiais  1.744
Saldo em 31 dezembro 2019  49.886
(i) Refere-se a compra da Draga Beaver B40 e do Multibooster por meio de 
arrendamento financeiro com o fornecedor IHC do Brasil pelo prazo de 60 
meses, com opção de compra do equipamento ao final do contrato. Não há 
efeito caixa nessa transação. (ii) Do montante de R$ 47.872 das captações, 
o montante de R$ 6.130 refere-se a compra de caminhões, escavadeiras, 
veículos, equipamentos e computadores por meio de arrendamento finan-
ceiro ao qual não há efeito caixa nessa transação. 13. Impostos e contri-
buições a recolher   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Parcelamento ordinário (i)  3.686 4.604 3.830
ICMS  220 4.719 -
REFIS  5.185 5.477 5.185
IRRF  858 724 789
PERT  4.813 5.132 4.813
COFINS  916 892 955
Parcelamento simplificado (i)  566 683 896
INSS  180 209 91
ISS  391 128 391
PIS  198 193 206
PCC  10 81 16
CSRF  63 82 -
Outros  1.550 - 1.555
Total  18.636 22.924 18.727
Circulante  6.453 4.747 6.544
Não Circulantre  12.183 18.177 12.183
(i) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia optou 
por aderir parcelamentos ordinário e simplificado para renegociar a dívida 
de diversos impostos que estavam vencidos e mantém o pagamento em 
dia desses parcelamentos, bem como dos impostos mensais correntes. 14. 
Salários e encargos sociais a pagar   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Provisão de férias  1.967 847 1.967
Encargos sobre provisão de férias  705 302 705
Encargos sociais a recolher  163 157 163
Rescisões e indenizações a pagar  177 234 177
Encargos sobre provisão de 13º salário  656 - 656
Participação do lucros e resultados  1.500 - 1.500
Outros  34 21 34
  5.202 1.561 5.202
15. Adiantamento de clientes: Refere-se a adiantamentos efetuados por 
clientes relativos a contratos de execução de longo prazo. Estes adianta-
mentos são recebidos pela Companhia de acordo com cronograma financei-
ro de cada contrato e são realizados mediante faturamento de cada projeto. 
Os valores recebidos são destinados para custear os gastos incorridos em 
projetos. 16. Provisão para contingências: Durante o curso normal dos 
negócios, a Companhia está exposta a certas contingências e riscos, que 
incluem processos trabalhistas em discussão. Com base na opinião de seus 
assessores legais, a Companhia possui registrado, no passivo não circulante, 
os seguintes valores a título de provisão para cobrir eventuais riscos prová-
veis:   Processos Processos Total
  Processos tribu- traba- conso-
  cíveis tários lhistas lidado
Saldo em 31/12/2017  - 214 - 214
Pagamento  - (214) - (214)
Complemento de provisão    119 119
Saldo em 31/12/2018  - - 119 119
Pagamento ou realização 
 de provisão  - - 224 224
Saldo em 31/12/2019  - - 343 343
Os processos com probabilidade de perda possível referem-se a processos 
com natureza trabalhista no montante de R$ 3.166 em 31 de dezembro de 
2019 (R$ 1.873 em 31 de dezembro de 2018) e cíveis no montante de R$ 
455 em 31 dezembro de 2019. 17. Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro: a. Reconciliação do resultado e do imposto 
de renda e da contribuição social correntes: O cálculo para Imposto 
de renda e contribuição social sobre o lucro é demonstrado como segue:
    Conso-
   Controladora lidado
  2019 2018 2019
(Prejuízo) lucro antes do IR e da CS  13.257 (2.375) 13.291
Alíquota nominal  34% 34% 34%
IR e contribuição social à alíquota nominal  (4.507) 808 (4.519)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferença temporária de taxa de depreciação 
 contábil x fiscal (arrendamento financeiro)  957 (2.386) 957
Resultado de equivalência patrimonial  (754) - (765)
Constituição de imposto diferido sobre 
 prejuízo fiscal  83 - 83
Constituição de ativo fiscal diferido sobre 
 prejuízo fiscalo  (2.770)  (2.703)
Ganho com participação em controlada  872 - 872
Imposto diferido não reconhecido sobre 
 prejuízo fiscal  - (751) -
Benefício lei do bem  2.625 - 2.625
Diferenças permanentes  19 (57) 9
Efeito do IR e da contribuição social no resultado  3.475 (1.670) 3.441
IR e contribuição social correntes  (173) - (207)
IR e contribuição social diferidos  3.648 (1.670) 3.648
Alíquota efetiva  16% 70% 16%

b. Composição do imposto de renda e contribuição social diferi-
dos    Conso-
   Controladora lidado
  2019 2018 2019
Passivo fiscal diferido
Diferença temporária de taxa de depreciação 
 contábil x fiscal (arrendamento financeiro)  5.363 4.603 5.363
Ativo fiscal diferido
Constituição de imposto diferido ativo 
 sobre prejuízo fiscal  (5.789) (1.381) (5.789)
  (426) 3.222 (426)
A Companhia possuía prejuízos fiscais de imposto de renda e base negativa 
de contribuição social a compensar no montante de R$ 17.029 em 31 de 
dezembro de 2019 (R$ 17.272 em 2018). A compensação dos prejuízos 
fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social 
está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis anuais, sem prazo de 
prescrição. 18. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 
16.789 (R$ 16.789 em 31 de dezembro de 2018), dividido em 16.789.057 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
  Quantidade
Acionistas  de ações %
Dalgali Investimentos e Participações S.A.Q  5.596.632 33,335%
Falowanie Investimentos e Participações S.A.  5.596.632 33,335%
Golving Investimentos e Participações S.A.  5.595.793 33,330%
Total  16.789.057 100,00%
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. c. Dividendos: De acordo com o 
artigo 25 do estatuto social da Companhia, após absorvação de prejuizos 
acumulados, se houver, e destinação da reserva legal, 25% do lucro do exer-
cício deverá ser destinado a título de dividendos obrigatórios. d. Reserva de 
capital: De acordo com o artigo 25 do estatuto social da Companhia, após 
as devidas destinaçoes do lucro do exercício, o saldo remanescente deverá 
ser destinado a reserva de investimento que tem por objetivo financiar a 
expansão das atividades da Companhia. 19. Receita operacional líqui-
da: A reconciliação das receitas de serviços prestados e vendas realizadas é 
como segue:   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Receita de serviços  173.614 67.209 174.906
Receita de revenda de produtos  271 1.005 271
Impostos e contribuições sobre serviços  (16.227) (6.359) (16.274)
Devoluções de vendas  - (207) -
  157.658 61.648 158.903
20. Custos dos serviços prestados e produtos vendidos
   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Custos dos produtos vendidos  (1.121) (267) (1.121)
Serviços e materiais aplicados em obras  (23.674) (13.405) (23.674)
Serviços profissionais contratados 
 para obras  (29.463) (10.438) (29.463)
Locação de equipamentos  (15.351) (5.798) (15.351)
Materiais aplicados em obras  (23.520) (3.384) (23.520)
Depreciação e amortização  (4.331) (2.859) (4.728)
Combustíveis e lubrificantes  (1.052) (1.242) (1.052)
Outros  (2.029) (3.318) (2.029)
  (100.541) (40.711) (100.938)
21. Despesas gerais e administrativas
   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Manutenção e reparos  (6.395) (5.788) (6.545)
Pessoal  (11.828) (7.775) (11.828)
Serviços profissionais  (5.496) (2.209) (6.127)
Depreciação e amortização  (699) (388) (699)
Aluguéis e condomínios  (842) (531) (842)
Materiais diversos  (2.359) (531) (2.359)
Outras  (1.294) (195) (1.294)
  (28.913) (17.417) (29.694)
22. Resultado financeiro líquido   Controladora Consolidado
Receitas financeiras  2019 2018 2019
Descontos obtidos  143 118 143
Variação cambial  125 164 125
Juros recebidos  180 21 180
  448 303 448
Despesas financeiras
Juros pagos ou incorridos  (5.631) (4.267) (5.631)
Despesas bancárias  (685) (146) (685)
Variação cambial  (87) (594) (87)
  (6.403) (5.007) (6.403)
Resultado financeiro líquido  (5.955) (4.704) (5.955)
23. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com 
instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegu-
rar liquidez e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o 
objetivo de proteção, quando aplicável, é feita por meio de uma análise 
periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir o qual 
é aprovado pela Administração para operacionalização da estratégia apre-
sentada. A política de controle consiste em acompanhamento permanente 
das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A Com-
panhia, além de não ter operado com derivativos, não efetua aplicações de 
caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. a. 
Classificação contábil e valores justos: A classificação dos instrumen-
tos financeiros está apresentada no quadro a seguir e não existem instru-
mentos financeiros classificados em outras categorias além das informadas 
em 31 de dezembro de 2019. Não inclui informações sobre o valor justo 
dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor 
contábil é uma aproximação razoável do valor justo:
Em 31 de dezembro de 2019  Custo Passivo finan-
  amor- ceiro ao custo
Controladora:  tizado amortizado Total
Ativos
Caixa e equivalente de caixa  9.172 - 9.172
Contas a receber  25.909 - 25.909
Partes relacionadas  12.389 - 12.389
Aplicações financeiras  11.725 - 11.725
Outros recebíveis  295 - 295
  59.490 - 59.490
Passivos
Fornecedores  - 16.784 16.784
Empréstimos e financiamentos  - 49.886 49.886
  - 66.670 66.670
Em 31 de dezembro de 2018  Custo Passivo finan-
  amor- ceiro ao custo
Controladora:  tizado amortizado Total
Ativos
Caixa e equivalente de caixa  1.202  1.202
Contas a receber  4.376 - 4.376
Partes relacionadas  6.071 - 6.071
Outros recebíveis  119 - 119
  11.768 - 11.768
Passivos
Fornecedores  - 4.258 4.258
Empréstimos e financiamentos  - 28.568 28.568
  - 32.826 32.826
Em 31 de dezembro de 2019  Custo Passivo finan-
  amor- ceiro ao custo
Consolidado:  tizado amortizado Total
Ativos
Caixa e equivalente de caixa  9.186 - 9.186
Contas a receber  27.201 - 27.201
Partes relacionadas  12.253 - 12.253
Aplicações financeiras  11.725 - 11.725
Outros recebíveis  295 - 295
  60.660 - 60.660
Passivos
Fornecedores  - 16.932 16.932
Empréstimos e financiamentos  - 49.886 49.886
  - 66.818 66.818
Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto 
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de ava-
liação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto 
os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo 
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • 
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados 
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Quando aplicável, a Com-
panhia classifica a mensuração do valor justo dos ativos e passivos como 
nível 2. b. Estrutura do gerenciamento de risco: Os principais fatores 
de risco a que a Companhia está exposta refletem aspectos estratégico-
-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais 
são endereçados pelo modelo de gestão da Companhia. Os riscos econô-
mico-financeiros refletem, principalmente, o comportamento de variáveis 
macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros, bem como as características 
dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia. Esses riscos são 
administrados por meio de acompanhamento da Administração que atua 
ativamente na gestão operacional da Companhia. Riscos ambiental: A 
Companhia possui um Sistema de Gestão Ambiental baseado nos critérios 
da Norma Internacional ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestão Ambiental 
certificado pelo Organismo Internacional de Certificação Credenciado DN-
V-GL, conforme certificação nº 274668-2018-AQ-BRA-RvA. Baseado nes-
tas normas a Companhia planeja a gestão de seus riscos, implementando 
controles, monitorando a eficácia dos controles e do seu desempenho am-
biental, atendendo a legislação pertinenete e outros requisitos, assim como 
promove melhorias nos impactos considerados mais significativos no rela-
cionamento com o meio ambiente. A Companhia possui procedimentos para 
identificação, avaliação e análise dos aspectos ambientais significativos. O 
compliance ambiental é garantido por meio da identificação mensal de to-
dos os requisitos legais, contratuais, regras, normas e regulamentos que o 
escopo de atuação da Companhia está submetido, com avaliação periódica 
do seu contínuo atendimento nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. 
A estrutura organizacional, infraestrutura, competências e conscientização 
são adequadas e compatíveis com os riscos que a Companhia possui. Os 
cenários de emergência identificados possuem planos de atendimento para 
atuação de forma a mitigar os impactos. Todos os riscos significativos são 
monitorados para seu efetivo controle, desempenho e melhorias. Avaliações 
da conformidade e adequações são realizadas periodicamente e todos os 
resultados são analisados criticamente pelo Comitê Diretivo da Organização 

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

 A
54

9-
2E

A9
-4

66
7-

E3
D

F.



www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 17 de junho de 20208 Negócios
Empresas 

&

Digigraf Distribuidora
Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação

de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, os Srs. acionistas da Companhia, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
às 9h00, do dia 25/06/2019, no escritório, Rua Soares 
de Avelar, 894, Vila Guarani, São Paulo/SP, a fi m de 
deliberarem sobre: (i) o encerramento da fi lial da 
Companhia; e (ii) alteração do endereço da sede social. 
Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

ALLONDA AMBIENTAL S.A - CNPJ nº 04.060.779/0001-91...continuação
para tomada de ações e melhorias. Além disso, a Companhia contrata segu-
ros de responsabilidade civil geral e profissional em seguradoras de primeira 
linha para cada operação conforme avaliação de riscos em conjunto com 
o cliente. As apólices contratadas cobrem inclusive poluição súbita e são 
válidas por todo período da operação. Riscos de crédito: Risco de crédito 
é o risco da Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou 
uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas 
obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas 
a receber de clientes da Companhia. O valor contábil dos ativos financeiros 
que representam a exposição máxima ao risco do crédito está apresentado 
a seguir:   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Caixa e equivalentes de caixa  9.172 1.202 9.186
Contas a receber  25.909 4.376 27.201
Aplicações financeiras  11.725 - 11.725
Outros créditos  295 119 295
  47.101 5.697 48.407

Perdas por redução no valor recuperável: A exposição da Companhia ao 
risco de crédito é influenciada principalmente pelo o risco de não pagamen-
to. Porém, trata-se de uma carteira com poucos clientes, substancialmente 
formada por clientes recorrentes, com contratos firmados em médio prazo 
e sem histórico de perdas. Esses fatores contribuem para a minimização 
do risco de crédito. Adicionalmente, a Companhia não possui histórico de 
perda junto aos clientes. Dessa forma, ao analisar os eventos passados, con-
dições atuais e previsões de condições econômicas futuras, a Adminstiração 
concluiu que não há necessidade de constituição de provisão para perda 
esperada Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a Compa-
nhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com 
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou 
com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração 
da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez 
suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em con-
dições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco 
de prejudicar a reputação da Companhia. A seguir, estão os vencimentos 
contratuais de passivos financeiros remanescentes no final do período de 
relatório, incluindo pagamentos de juros estimados.

Em 31 de dezembro de 2019  Fluxo
Em reais (Controladora)  Valor caixa
   contábil con- Até 1 1 - 2 2 -5
  total tratual 1 ano anos anos
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos  49.886 58.510 16.094 26.261 16.155
Fornecedores  16.784 16.784 16.784 - -
  66.670 75.294 32.878 26.261 16.155
Em reais (Consolidado)
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos  49.886 58.510 16.094 26.261 16.155
Fornecedores  16.932 16.932 16.932 - -
  66.818 75.442 33.026 26.261 16.155
Risco de mercado: Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de 
a Companhia estar sujeitas aos ganhos ou perdas decorrentes de oscila-
ções de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pré-fixada: A 
Companhia não contabiliza nenhum ativo ou passivo financeiro com taxa 
de juros pré-fixada pelo valor justo por meio do resultado. Portanto, uma 

alteração nas taxas de juros ao final do período de relatório não impactaria 
o resultado da Companhia. Risco de taxa de câmbio: Este risco decorre 
da possibilidade de a Companhia e suas controladas incorrerem em perdas 
por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam ou aumentem 
valores captados no mercado. Entretanto, a Companhia e suas controladas 
não possuem operações em moeda estrangeiras em 31 de dezembro de 
2019. Eventos subsequentes: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma 
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de 
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial 
do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos que 
podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras. Contudo, considerando a situação atual da disseminação 
do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos fluxos de caixa 
operacionais para o ano de 2020, neste momento, não deverá sofrer altera-
ções significativas, não sendo atualmente praticável fazer uma estimativa do 
efeito financeiro dessa pandemia nas receitas e fluxos de caixa operacionais 
estimados. Outrossim, a administração avalia de forma constante o impacto 
dos desdobramentos da pandemia do coronavirus (COVID-19) nas opera-

ções e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo 
de implementar medidas apropriadas para mitigar os riscos de continuidade 
nas operações e possíveis impactos nas demonstrações financeiras. Até a 
data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as 
seguintes principais medidas foram tomadas: • Em pleno alinhamento com 
nossos clientes, medidas de segurança mais rígidas foram adotadas neste 
momento em todas as operações de campo e as mesmas continuam em 
andamento e performando dentro do previsto no Budget e Forecast; • A ad-
ministração da empresa implementou medidas temporárias de contingência 
de custos, baseando-se na MP 936/20, adotando a redução da jornada de 
trabalho e de salários em 25% referente ao quadro de colaboradores da 
matriz por 30 dias a partir de 02.04.2020, podendo esse prazo se estender 
por mais 30 dias se a administração entender necessário. Colaboradores de 
obras mantém sua jornada de trabalho e salários normalmente; • Novas 
linhas de crédito junto à instituições financeiras foram negociadas e aprova-
das e serão utilizadas se a administração julgar necessário; • Renegociações 
de dívidas contraídas junto à fornecedores e instituições financeiras foram 
efetivadas, estendendo o prazo para pagamento, protegendo o fluxo de cai-
xa da empresa no curto e médio prazos.

Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo - Presidente Leandro da Silva Alcardi - Contador - CRC 1SP-274252/O
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Aos Acionistas e Diretores da Allonda Ambiental S.A - Barueri/SP. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Allonda Ambiental S.A. (Companhia), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual 
e consolidada, da Allonda Ambiental S.A. em 31 de dezembro de 2019, o 
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respecti-
vos fluxos de caixa, individuais e consolidados, para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-
dades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 

e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas con-
troladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 

nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais 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 financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada 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 re-
levante 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. − Obtemos entendi-
mento 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 Companhia e suas controladas. − Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas 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 Companhia e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 

estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 
− Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. − Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Co-
municamo-nos com a administração 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, 20 de abril de 2020
KPMG Assurance Services Ltda. - CRC SP-023228/O

Juliana Leonam de Araujo Braga - Contadora CRC 1SP-251062/O-5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

Daniel Quintão (*)

Mas ter esta consciência não é o suficiente, é preciso ter uma 
estratégia e agir rapidamente para que as oportunidades sejam 
aproveitadas e os riscos mitigados. 

Segundo o Gartner, as decisões dos executivos de sucesso 
combinarão não só a esfera tradicional de faturamento, risco e 
custo, mas também a segurança, a continuidade e a resiliência do 
negócio, bem como o peso social da decisão, priorizando a comuni-
dade, o emocional e a ética. Para avaliar o peso e a complexidade 
das decisões em resposta a este momento de pandemia, pode-se 
ter como exemplo a primeira grande decisão que a maioria das 
empresas deverá tomar no âmbito de tecnologia: a continuidade 
do negócio no modelo home office e a abertura emergencial de 
canais digitais de vendas e atendimento. 

Neste cenário, alguns fatores precisarão ser priorizados: rápida 
disponibilidade e experiência dos colaboradores aliadas a uma 
estratégia de custo que torne viável esta implementação e sua 
continuidade. Para isto, as tecnologias em nuvem serão prepon-
derantes neste momento, um driver acelerador da transformação 
rápida, trazendo alguns anos de evolução a serem realizados em 
curto espaço de tempo. Porém, utilizar nuvem não é simples. 

Fazer uma gestão de custo especializada dos ambientes de cloud, 
garantir otimização e a adequação constante dos custos à nova reali-
dade do negócio tornarão viável a utilização do ecossistema de nuvem, 
que possibilitará a agilidade que o negócio necessitará nestes novos 
momentos que virão. É assim que a disciplina de FinOps se torna o 
braço direito do negócio, aproximando o resultado da nuvem à per-
formance que a empresa está viabilizando em tempos de pandemia. 

Além da gestão de custo, é importante estar atento à gestão de 
segurança que precisa se adaptar ao “novo normal” do home office, 
com informação distribuída e com a exposição de capacidades 
por meio de novos canais digitais, integrando rapidamente toda 
uma cadeia de fornecedores, que sofrem com uma nova visão 
de logística no mercado.

E acima de toda esta operacionalização horizontal do mercado, que 

É importante estar atento à gestão de segurança que precisa se 
adaptar ao “novo normal” do home office.

stefanini.com/reprodução

Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A. (“Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
que será realizada, em primeira convocação, no dia 17 de julho de 2020, às 10:00 horas. Tal Assembleia será realizada na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, 
conjuntos 94 e 95, Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05428-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia 
Geral Ordinária, (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2019; em Assembleia Geral Extraordinária; (ii) adaptação do §1º do artigo 2º do 
estatuto social da Companhia, que trata sobre o objeto social da Companhia, de forma a incluir a sugestão de linguagem para Empresas B, conforme 
redação atualizada acessível no sítio eletrônico https://sistemab.org/requisitos-para-ser-empresa-b/mudancas-legais/; e (iii) inclusão de um novo parágrafo 
ao artigo 13 do estatuto social da Companhia, que trata sobre a administração da Companhia, de forma a incluir a sugestão de linguagem para Empresas 
B, conforme redação atualizada acessível no sítio eletrônico referido acima. A Companhia informa aos Senhores Acionistas que o relatório da administração, 
as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2019 estão à disposição 
dos Senhores Acionistas na sede da Companhia. São Paulo/SP, 16 de junho de 2020. Clarissa Rossetti e Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Diretores.

Decisões rápidas e assertivas nos 
negócios pós-pandemia

O momento da pandemia e a crise de saúde global geraram alguns cenários de instabilidade, de recessão 
econômica acelerada, que tornou crítica a necessidade de decisões rápidas e mais assertivas dos executivos

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001760-70. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Fabiana Marini, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Diosmar da Silva Campos, CPF nº 671.417.498-53, RG nº 8895255., e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora realizada sobre o imóvel a segui descrito como sendo: Um  Lote de 
Terreno Sob Nº 09 da Quadra "DK" do loteamento denominado Terras De Santa Cristina- Gleba III, 
situado no município de Itaí, medindo 15,00m de frente para aruá nº 23; 15,00m no fundo 
confrontando com o lote nº 27; 30,00m do lado direito confrontando com o lote nº 10; 30,00m do 
lado esquerdo confrontando com o lote nº 08, perfazendo a área de 450,00m². Registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, da Comarca de Avaré-sp Livro nº 2, Matricula nº 40.854, 
ficha 001, datado de 15 de Março de 1990, Contribuinte nº 08-EM- 09, 2) Um Lote de Terreno Sob 
Nº 29 da quadra DK do empreendimento Terras de Sta Cristina III,situado no Município de Itaí desta 
Comarca, medindo 15,00m de frente para a rua nº 24; 15m do fundo confrontando com o lote nº 07, 
30,00m do lado fireito confrontando com o lote nº 30; 30,00m do lado esquerdo confrontando com o 
lote nº 28, perfazendo a área de 450m²,Registrado no cartório de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Avaré-SP, sob a matrícula nº 40855, Ficha 001, Livro nº 2, Datado de 15 de março de 
1990, Contribuinte nº 08-DK-29 , do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) 
Sr(a)(s). Diosmar da Silva Campos, CPF nº 671.417.498-53, RG nº 8895255. O(A)(s) 
depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização 
deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Nada 
Mais. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação  Prazo de 30 dias Processo Nº 0016806-14. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 25ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Rita De Cássia Maciel, RG 177800884, CPF 
069.229.048-69, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 22.344,76, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não o fazendo será 
indicado curador especial. Fica também ciente da penhora que caiu nos autos decretada nas fls 38 
sobre o Lote nº 19, da Guadra ``DL´´, Matricula nº 7.325. Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, 
uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação 
em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2020. 

tem sido viabilizada por tecnologias em nuvem, observa-se a necessi-
dade de agregar e modernizar o negócio em curto espaço de tempo. 

Com base neste raciocínio, uma crescente tendência é fortalecida: 
a integração com soluções em SaaS (Software as a Service). O uso 
de soluções prontas, ágeis na implantação, nativas para a nuvem 
e pensadas no “pague pelo uso” são o caminho de viabilizar de 
forma confiável, flexível e rápida na transformação digital ou, para 
aqueles que ainda estão se encontrando na “adaptação digital”.

A realidade é nova, o contexto mudou, e os executivos pre-
cisam estar conectados com este outro mindset, com acesso as 
melhores tecnologias e os melhores parceiros para uma melhor 
tomada de decisão. E é com esta visão que grandes empresas 
vêm aplicando fortemente a transformação digital, utilizando às 
melhores tecnologias e metodologias em nuvem para acompanhar 
todos os parceiros nesta mudança.

(*) - É diretor de serviços Cloud do Grupo Stefanini (www.grupostefanini.com.br).
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: TIAGO RIZZO FROUTMAN, de nacionalidade brasileira, profissão auxi-
liar de expedição, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/06/1992), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osmar Distefano 
Froutman e de Wanya Regina Pelizaro Rizzo Froutman. A pretendente: NATALIA VIEIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão negociadora de cobrança, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (24/12/1994), residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Vieira da Silva e de Brasilina Miranda e Silva.

O pretendente: UERLES BARBOSA CORESMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
operador de motosserra, estado civil divorciado, nascido em Eunápolis - BA, no dia 
(27/11/1987), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lourival 
da Silva Coresma e de Edinalva de Jesus Barbosa. A pretendente: ALINE SILVA DE 
DEUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (20/05/1994), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de João José de Deus e de Marluce Pereira da Silva de Deus.

O pretendente: ANTONIO PALERMO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão empre-
sário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/01/1980), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Americo Palermo e de 
Elizabeth Gomes Moreira Palermo. A pretendente: ELAINE CRISTINA EVANGELISTA 
PALERMO, de nacionalidade brasileira, profissão consultora de vendas, estado civil 
divorciada, nascida em Santo André - SP, no dia (21/01/1983), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Carlos Evangelista e de Doralice Fran-
cisca dos Santos Evangelista.

O pretendente: HENRIQUE IGNACIO CINTRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
avaliador técnico I, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/05/1993), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cristian Ignacio Cintra 
e de Adriana Barbosa da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA ALMEIDA LOURENCI, 
de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Diadema - 
SP, no dia (17/11/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rubens Lourenci e de Ilda Almeida Lourenci.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profis-
são motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/04/1981), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos de Almeida e de 
Maria Edileuza Araujo Almeida. A pretendente: RAQUEL FERNANDES DE MELLO, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista contábil,estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (06/12/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Fernandes de Mello e de Maria Gildemar Nunes da Rocha.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALLAN DELLON VENÂNCIO MENDES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil solteiro, nascido em Vicência - PE, no dia (01/09/1987), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aurelio Mendes Junior 
e de Lindalva Venâncio Mendes. A convivente: SUMAIA MARCONDES TAHA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão auditora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (29/03/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Taissir Ali Taha e de Julia Vieira Marcondes Taha.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CAIQUE SABINO DE SOUZA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Silvoneide Sabino de Souza. A pretendente: EMANUELE 
BELO BARBOSA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, 
CE, data-nascimento: 14/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Hurcélio Barbosa de Oliveira e de Verônica Belo Barbosa.

O pretendente: PETERSON FREDERICO, profissão: leiturista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marly Frederico de Barros. A pretendente: THAIS FREIRE 
DE OLIVEIRA, profissão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Luciano Romão de Oliveira e de Elisangela Batista Freire da Silva.

O pretendente: JAMES HENRIQUE DE FREITAS, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Alves de Freitas e de Joselia 
Maria Henrique de Freitas. A pretendente: GLEICE KELLY DAVID DOS SANTOS 
ROCHA, profissão: agente de orientação escolar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1985, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Henrique Nelson da Rocha e de Gislene David dos Santos.

O pretendente: LEONARDO SHIGUEO TAMADA, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Shigueo Tamada e de Sely Rejane Viana 
de Souza. A pretendente: VITORIA NATASHA PEREIRA DE JESUS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Pereira de Jesus Filho e 
de Elisete Pereira de Jesus.

O pretendente: VITOR MATEUS DA SILVA OLIVEIRA, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcio Rogerio de Oliveira e de Maria Luciana da 
Silva. A pretendente: INGRID FERREIRA DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmael Felix dos Santos e de Cristiane Ferreira 
de Sousa.

O pretendente: LUCIANO AZEREDO DA SILVA, profissão: operador de escavadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 09/12/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Neto da Silva e de Cármem Azeredo da Silva. A pretendente: 
KELLY CRISTINA ROCHA NUNES, profissão: assistente de recursos humanos, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Cesar Augusto Nunes e de Rosana Rocha Xavier.

O pretendente: DIRCEU HERNANDEZ, profissão: cobrador de ônibus, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alceu Hernandez e de Neide Luiza de Almeida 
Hernandez. A pretendente: CRISTINA APARECIDA DA SILVA, profissão: caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: VICENTE FERREIRA CRISPIM, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 10/03/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Abilio Crispim de Araujo e de Josefa Ferreira Crispim. A 
pretendente: ANA ANGELICA SANTOS FERNANDES, profissão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 19/07/1972, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Irineu Coleto Fernandes e de Anatalia Maria Fernandes.

O pretendente: ALEX JUSTINO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 29/04/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Severino Justino da Silva e de Maria da Conceição Silva. A 
pretendente: ANTONIA MARA SILVA DOS SANTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canindé, CE, data-nascimento: 03/05/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Aldo Clemente dos Santos e de Maria 
Rosa da Silva dos Santos.

O pretendente: MARCOS BARBOSA DE MIRANDA MARCOLINO, profissão: porteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco de Miranda Marcolino e de 
Marta Lúcia Barbosa de Oliveira. A pretendente: JULIANA LORAINE DE SOUZA, 
profissão: documentarista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 20/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo de 
Souza e de Solange Maria de Jesus.

O pretendente: MARCELO DE ARAUJO FERREIRA, profissão: revisor de textos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Ferreira e de 
Eleny de Araujo Ferreira. A pretendente: ALINE DA SILVA RAMOS, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
24/06/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fábio Messias Ramos e 
de Márcia Aparecida da Silva Ramos.

A pretendente: ESMERALDA PATRICIA RODRIGUES BENTO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Airton Martins Bento e de Palmira 
Rodrigues. A pretendente: PATRICIA DA SILVA, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: FÁBIO FIRMINO DE LIMA, profissão: op. máquina B, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Firmino de Lima e de Neuza Maria Leite 
Monteiro. A pretendente: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Antônio Gonçalves, BA, data-nascimento: 15/07/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista da Silva e de Maria dos 
Santos Silva.

O pretendente: FELIPE CAMPOS DE ALMEIDA, profissão: agente comunitário de 
saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moises Pires de Almeida e de Laurita 
Maria de Almeida. A pretendente: DEYSE ALVES DE SOUSA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1988, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Francisco Lucio de Sousa e de 
Maria Aparecida Alves de Sousa.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Com a evolução 
tecnológica e a 
correria do dia a dia, 
cada vez mais são 
criadas ferramentas 
para facilitar a vida 
dos cidadãos

O isolamento social 
fez com que muitos 
empresários se de-

parassem com uma nova 
realidade, sendo obrigatório 
o uso do home office e com 
isso, de novos jeitos de fazer 
negócios, reuniões etc.

Um exemplo de ferramenta 
muito utilizada nos tempos 
atuais é o contrato digital. 
O qual não possui barreiras 
geográficas, sendo assinado 
em poucos segundos, inde-
pendentemente da quanti-
dade de interessados e dos 
locais em que eles estejam, 
agilizando um processo que 
poderia durar dias se depen-
desse do deslocamento físico 
para colhimento de todas as 
assinaturas.

Estamos em tempos de 
melhoria de gestão e contro-
le de documento para fins de 
segurança e proteção, além 
da economia com custo de 
armazenamento. O tempo 
perdido, bem como dinheiro, 
na constituição dos contratos 
físicos é grande para um 
mundo de inovação em que 
mudanças de conceitos são 
essenciais para a gestão.

No último estudo sobre 
a relação entre gestão de 
documentos e elevação de 
faturamento, os dados co-
lhidos mostraram resultados 
assustadores que evidenciam 
como muitas das causas para 
as dificuldades financeiras 
das empresas podem resi-
dir em ineficiências quase 
imperceptíveis no dia a dia, 
tais como:
	 •	gestores	dispendem	cer-

ca de 30 dias por ano 
apenas procurando in-
formações, devido à de-
sorganização de arquivos 
físicos;

	 •	profissionais,	 de	 forma	
geral, gastam entre 5% 
e 15% da sua jornada 
de trabalho lendo infor-
mações, mas até 50% 
procurando por elas;

	 •	no	mínimo	2/3	das	infor-
mações armazenadas nas 
empresas poderiam ser 
removidas ou destruídas 
por serem obsoletas; 

	 •	o	custo	de	 recriação	de	
um documento perdido 
(como um contrato ex-
traviado, por exemplo) 
pode ser alto, a depender 
das consequências da 
perda;

	 •	um	documento	é	copiado,	
impresso ou escaneado, 
em	 média,	 cerca	 de	 20	
vezes, devido ao fato de 
a tramitação não ser feita 
de forma digital.

Uma outra pesquisa da 
IDC apurou que os fun-
cionários passam cerca de 
4(quatro) horas por semana 
para aprovar ou assinar do-
cumentos. Se sua empresa 
assina contratos muito len-
tamente ou encontra dificul-
dade em gerenciar muitos 
documentos de diferentes 
clientes, nítida a perda de 
tempo que poderia estar 
sendo utilizado de forma 
produtiva na empresa.

Assim, caso sua empresa 
ainda se encontre nos mol-
des passados, soterrada em 
papéis, está na hora de você 
rever seus processos inter-
nos e entender melhor os 
benefícios da empresa com 
a velocidade dos contratos 
eletrônicos. Tais contratos 
não afetam apenas a flexibi-
lidade do gerenciamento de 
documentos, mas também a 
melhoria de desempenho de 
todas as áreas da empresa.

Em países como Estados 
Unidos, Alemanha e Japão, 
a maioria dos contratos as-

sinados foi concluída digi-
talmente. No entanto, no 
Brasil, os atrasos na migra-
ção de algumas organizações 
para plataformas digitais 
geralmente se devem à pura 
ignorância. Especialmente 
em relação à legalidade das 
assinaturas digitais.

A segurança jurídica do 
contrato com assinatura 
digital

Um dos grandes benefícios 
do contrato digital é justa-
mente seu maior nível de 
segurança, uma vez que os 
dados são criptografados, ou 
seja, “travados” de modo que 
apenas os signatários possam 
ter acesso ao seu conteúdo. 
Seu armazenamento também 
é muito mais seguro (desde 
que a empresa detenha uma 
política sólida de backups e 
recursos de hierarquização 
de acesso).

As assinaturas, físicas, 
eletrônicas ou digitais, são 
projetadas para garantir a 
autenticidade do assinante.

A assinatura eletrônica 
não se utiliza de Certi-
ficado Digital ICP-BRA-
SIL, pois a comprovação da 
assinatura é feita através de 
evidências coletadas no mo-
mento da assinatura (Nome 
completo, e-mail, CPF, ip 
da máquina utilizada para 
realizar a assinatura, entre 
outros); é válida desde que 
acordada entre as partes 
que assinam o documen-
to; não possui a mesma 
validade jurídica de um 
registro e autenticação 
no cartório.

Já a assinatura digital, 
introduzida nacionalmen-
te pela Medida Provisória 
2.200-2/2001,	que	instituiu	a	
Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira (ICP-Brasil), 
é inequivocamente ligada ao 
certificado digital do signatá-
rio. Cada assinatura digital é 
vinculada a um documento 
eletrônico, dessa forma qual-
quer alteração sofrida pelo 
documento eletrônico será 
perceptível pela assinatura 
digital. Salienta-se que uma 
assinatura digital realizada 
enquanto o certificado digital 
do signatário for válido não 
pode ter sua autoria negada 
pelo signatário e tem a mes-
ma validade jurídica que um 
registro e autenticação do 
cartório. 

Portanto, constata-se que 
a assinatura eletrônica é o 
gênero referente a todos 
os métodos utilizados para 
assinar um documento ele-
trônico. É semelhante à 
assinatura no papel, porém 
no meio eletrônico. Para ter 
valor legal, a assinatura 
eletrônica é composta 
por três elementos es-
senciais: comprovação 
da integridade do docu-
mento, identificação e 
autenticação do autor da 
assinatura e registro da 
assinatura.

A certificação digital se 
apresenta como um caminho 
sem volta no estabelecimen-
to de um novo padrão de 
autenticidade, integridade e 
confidencialidade de docu-
mentos, oferecendo agilida-
de, baixo custo e velocidade 
nos processos internos de 
empresas e escritórios contá-
beis de todos os portes.

Ressalta-se ainda que é pos-
sível até a rescisão de contra-
tos eletrônicos com assinatura 
por certificado digital.

Portanto, cabe ao empre-
sário, após análise ampla 
de seus processos internos, 
buscar, se o caso, uma plata-
forma ou ferramenta tecno-
lógica para inovação de seus 
processos de contratação e 
rescisão, otimizando a fun-
cionalidade de seu negócio.

Eduardo Moisés

Contrato e 
Assinatura digital 

ou eletrônico

Carlos Ponce de Leon (*)

Também se fala, da 
necessidade urgen-
te de que as linhas 

de crédito com subsídio 
do governo federal che-
guem mais rapidamente 
às empresas antes que 
elas morram. Contudo, já 
é hora de falar sobre as 
oportunidades. O que está 
acontecendo com a oferta 
de crédito por parte dos 
bancos? 

Passados pouco mais 
de dois meses de dis-
tanciamento social e do 
agravamento da crise, 
temos ouvido muito sobre 
um “novo normal”. Afinal, 
existirá um novo normal no 
crédito? Se existirá, ainda 
não é possível afirmar com 
segurança. Entretanto, é 
fato que algumas coisas 
mudaram. O medo da 
inadimplência tem sido o 
grande inibidor da oferta 
de crédito por parte dos 
bancos. Se o receio de não 
receber é muito grande, 
a liberação de crédito é 
mais seletiva, os prazos são 
menores, juros maiores e 
há uma maior exigência no 
volume de garantias. 

Para melhorar esse ce-
nário, será fundamental 
a implantação de algum 

O que está acontecendo com a oferta de crédito 
por parte dos bancos? 
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Existe um ‘novo normal’ 
no crédito para empresas?
Muito se tem comentado sobre as dificuldades que as empresas enfrentam para conseguir linhas de 
crédito de qualidade, com prazos e taxas que se enquadrem ao fluxo de caixa

sil o mercado de crédito 
ser muito concentrado 
nos grandes bancos, os 
bancos médios, que são 
de grande importância 
nesse mercado de crédito 
para empresas, também 
começam a dar sinais 
mais claros de que estão 
voltando. O processo de 
operações de crédito já 
começa a ser analisado 
neste mês de maio. 

Diferentemente dos ban-
cos de varejo, os bancos 
médios costumam traba-
lhar com alguns nichos de 
mercado, que pode variar 
de acordo com o porte da 
empresa (faturamento), 
ramo de atividades, pre-
ferência por determinadas 
garantias ou operações 
e outros fatores. Inde-
pendente do tamanho do 
banco, cautela parece ser a 
palavra que continuaremos 
a ouvir quando o assunto 
for crédito para empre-
sas, principalmente para 
as pequenas e médias. A 
inadimplência e eventual 
mecanismo de mitigação 
de risco também darão o 
tom ao mercado de crédito 
nos próximos meses. 

(*) - Ex-presidente e ex-CFO do jornal 
Valor Econômico é economista 

especializado em finanças e gestão 
Empresarial. Sócio da Loara - 

Referência em Crédito para Empresas.

mecanismo de mitigação 
de risco, no qual governo 
e bancos possam dividir 
o custo de eventuais ina-
dimplências. Passada a 
fase de postergação de 
60 dias nas parcelas dos 
financiamentos (aqui cabe 
uma observação: alguns 
bancos estão prorrogando 
para além de 60 dias essa 
parcela) e para folha de 
pagamento, já percebemos 
uma melhora na oferta de 
crédito, principalmente 
se comparada ao mês de 
março e início de abril. 

Os grandes bancos, ou 
bancos de varejo, embora 
com algumas diferenças 
e ainda muito cautelosos, 
começam a se abrir um 

pouco mais. Nenhum deles 
está parado. Alguns com o 
processo um pouco mais 
rápido, com menos res-
trição. Outros com maior 
apetite para um ou outro 
setor. Há também aqueles 
que oferecem condições 
melhores (sempre consi-
derando o cenário de crise, 
é claro). É fato que no mês 
de abril observamos uma 
disposição crescente por 
parte de alguns grandes 
bancos para analisar novas 
operações de crédito. 

A consequência desse 
cenário foi uma maior 
aprovação de linhas de 
crédito para nossos clien-
tes, comparado ao mês de 
março. Apesar de no Bra-
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