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O governo 
na corda 
bamba

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2

O cenário competitivo no setor de distribuição está mais agres-
sivo do que nunca. Mudanças rápidas nas demandas dos clientes, 
interrupção da cadeia de suprimentos e um mercado de trabalho 
em mutação estão aumentando a pressão sobre os distribuidores, 
enquanto a digitalização acelerada força o setor a reavaliar seus 
negócios. De acordo com o Gartner, pelo menos 50% das maiores 
empresas globais estarão utilizando Inteligência Artificial (IA), 
Análise de dados e Internet das Coisas (IoT) em suas operações 
de supply chain até 2023.   

Setor logístico e computação na nuvem

Entre os efeitos colaterais das medidas de isolamento social 
adotadas para conter a COVID-19 está o aumento do sedentarismo, 
que pode contribuir para a deterioração da saúde cardiovascular 
mesmo em curtos períodos de tempo. Idosos e portadores de 
doenças crônicas tendem a ser os mais afetados. O alerta foi feito 
por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP em artigo de 
revisão publicado no American Journal of Physiology.   

“Fique em casa, mas não fique parado”
Com as discussões acerca da flexibilização na quarentena devi-

do à pandemia do novo Coronavírus, as empresas do mundo todo 
precisam se reinventar e traçar estratégias para a retomada das 
atividades com segurança. O primeiro passo para enfrentar mais 
esse desafio é avaliar as principais mudanças no mercado e no seu 
negócio, além de observar aspectos como produtividade, bem-estar 
e saúde dos colaboradores.   

Atividades para implementar na empresa

Freepik

Negócios em Pauta

Mensagens de Apoio
Como forma de homenagear os profissionais da área da 

saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, 
a Vigor está levando mensagens de apoio às equipes de 
colaboradores do Hospital das Clínicas de São Paulo. Os 
agradecimentos chegam por meio de um totem eletrônico 
instalado pela marca no local, e o envio pode ser feito por 
pessoas de todo o Brasil. As mensagens podem ser en-
viadas em formato de texto, por meio do link (http://bit.
ly/2UYYIJ3), que será inserida nas peças de comunicação 
da ação.    Leia a coluna completa na página 3
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O NOvO MERCADO E A vELOCIDADE 
IMPOStA àS EMPRESAS PóS-PANDEMIA

    Leia na página 6

News@tI

Online e gratuito: 'Imersão venda Mais com 
Instagram’

@As empresas que conseguem se destacar nas redes sociais 
não apenas chamam a atenção para a marca ou o produto, 

como conseguem gerar relações mais duradouras com o público, 
atingindo a fidelização. A especialista em marketing digital Júlia 
Munhoz, autora do livro ‘Instagram para Negócios’ revela que 
esta plataforma evoluiu para algo muito além de uma rede social 
onde se postam fotos de férias e pratos de comida e pode ser 
decisiva para os negócios, especialmente em uma época onde 
estamos vivendo a quarentena devido à Covid-19: “O Instagram 
assumiu o protagonismo entre todas as demais redes sociais 
e se tornou o grande destaque para quem quer fazer negócios 
na internet. As empresas e marcas que aprenderem a trabalhar 
de forma correta nessa rede agora, estarão na vanguarda e no 
top of mind do consumidor” (http://www.juliamunhoz.com/
maratona)   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/MF Press Global

O rendimento em dólar é 
um grande atrativo para 
gestores e empresários. 
Por isso, boa parte das 
instituições que possuem 
estabilidade financeira 
visam ampliar seus 
negócios nos Estados 
unidos

Para esses, o mais indicado 
é o visto L1 que contempla 

a transferência de um sócio, 
gerente ou administrador, que 
atuará na subsidiária americana. 

Daniel Toledo, advogado 
especialista em direito de in-
ternacional e sócio da Toledo 
e Advogados Associados, ex-
plica que é fundamental que 
o solicitante exerça um cargo 
hierárquico e estratégico. “O 
ideal é que a empresa matriz 
possua estrutura com fun-
cionários, contabilidade em 
ordem e capacidade financeira 
para realizar a transferência" 
explica. Empresas familiares 
também se encaixam no perfil 
do L1, desde que o solicitante 
seja um dos sócios ou que tenha 
função administrativa. 

“Não importa qual o segmen-
to de atuação, mas é preciso ter 
habilidade e competências para 
gerenciar uma equipe, aliadas à 
capacidade de gestão e imple-
mentação de novos negócios", 
recomenda o advogado.

Comprovar o faturamento 
também é um ponto importante 
neste processo. “As empresas 
no Brasil costumam enxugar 
os números, principalmente 
quando o assunto é declara-

Pequenas empresas podem ampliar suas 
atividades nos EuA através do visto L1
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ção de imposto de 
renda. Talvez o 
governo brasilei-
ro possa acreditar 
nesse cenário, mas 
o americano, não”.

Por esse motivo, 
o ideal é apresentar 
um valor disponível 
para a implantação 
a partir de $ 120 mil 
dólares, pelo me-
nos, e documentos 
que devem ser de-
monstrados atra-
vés do imposto de 
renda, declaração 
do contador devi-
damente assinada 
e com firma reconhecida, além 
de folha de pagamento, balan-
cete e extratos que comprovem 
a movimentação e a capacidade 
financeira.  “A documentação 
será analisada pelo órgão con-
sular que aprovará ou negará a 
aplicação”, afirma Toledo.

A empresa americana não 
precisa ter o mesmo objeto 
social da brasileira. “É possí-
vel abrir uma floricultura, pet 

que seja concedida a estada 
do empresário, é preciso que 
o negócio esteja funcionando 
com lucratividade, equilíbrio 
nas contas e contratação de 
empregados para que o apli-
cante possa manter o seu visto 
e o da sua família. 

“O visto deve ser, sempre, 
consequência de uma ini-
ciativa bem estruturada e 
sustentável. Por isso, é muito 
importante fazer essa análise 
empresarial com profissional 
experiente e competente”, 
avalia Daniel, ao explicar que 
o próximo passo é fazer a apli-
cação do visto no Consulado, 
ainda no Brasil. Após um ano 
da concessão do L1, é preciso 
fazer a prestação de contas 
para comprovar o que foi es-
tipulado no plano de negócios, 
para que que a prorrogação do 
visto seja aprovada. 

O índice de lucratividade 
pode variar ou até mesmo não 
atingir o valor esperado, o que 
é normal. Se os números não 
fugirem muito do que foi provi-
sionado, o visto é renovado para 
mais dois anos. Daniel reforça 
que muitas pessoas conseguem 
o green card a partir do L1. 
Em um prazo de um ano e seis 
meses, é bem provável que o 
gestor tenha conquistado a 
solidez necessária para manter 
a empresa com toda a estrutura 
necessária e com um fatura-
mento relevante. A partir deste 
cenário, é possível analisar a 
mudança de visto que conduza 
ao sonhado Green Card.

Fonte e mais informações: (www.
toledoeassociados.com.br) ou 

contato por e-mail (daniel@
toledoeassociados.com.br).

Não importa 
qual o segmento 
de atuação, 
mas é preciso 
ter habilidade 
e competências 
para gerenciar 
uma equipe, 
aliadas à 
capacidade 
de gestão e 
implementação 
de novos 
negócios

Atendimento do INSS
O retorno gradual do atendi-

mento presencial nas agências do 
INSS está previsto para o dia 13 de 
julho. Serão priorizados serviços 
de perícia médica, avaliação social, 
cumprimento de exigência, justifi-
cação administrativa e reabilitação 
profissional. Para isso, o segurado 
deve realizar o agendamento pelo 
site ou aplicativo do Meu INSS ou 
pelo telefone 135.

shop, academia, 
desde que apre-
sente o valor de 
80 a 100 mil dis-
poníveis em con-
ta corrente para 
subsidiar a compra 
de equipamento, 
contratação de 
pessoas, mobiliá-
rio, afinal não se 
alcança um lucro 
exorbitante logo 
no primeiro mês, 
por isso é preciso 
ter uma reserva 
para pagar todas as 
despesas”, orienta 
o advogado. Essa 
organização, que 

vai garantir o bom funciona-
mento e a lucratividade, deve 
estar no plano de negócios. 

O ideal é provisionar para 
cinco anos, o que traz uma 
solidez muito bacana para um 
projeto como um todo. Vale 
lembrar que a empresa no Bra-
sil deve se manter ativa e com 
uma vida financeira saudável. 
Caso ocorra o fechamento ou 
falência, a solicitação do visto 
pode ficar comprometida. Para 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-novo-mercado-e-a-velocidade-imposta-as-empresas-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-governo-na-corda-bamba/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fique-em-casa-mas-nao-fique-parado-alertam-pesquisadores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-atividades-para-implementar-na-empresa-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/setor-logistico-deve-estar-associado-a-computacao-na-nuvem/
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Dicas para evitar que um anúncio 
digital apareça em sites suspeitos

“A maioria dos blogs e sites de 
pequeno porte não trabalha 
com venda direta de mídia”, 

diz Bruno Campos, CMO da AdsPlay 
Mídia Programática. “Normalmente, a 
empresa faz um investimento de mídia 
nas redes do Google, do Yahoo ou de 
qualquer outra Ad Network do merca-
do, que, por sua vez, repassa parte desse 
dinheiro para os publishers”, explica.

A internet é um ambiente mutante, o 
que dá liberdade para veículos e pessoas 
escreverem o que bem entenderem. 
Por isso, é importante que a marca 
esteja protegida ao ter um anúncio 
online veiculado e uma boa estratégia 
da chamada Brand Safety garante isso. 

Confira algumas dicas que podem 
ajudar a proteger a marca no ambiente 
de anúncios digitais:

1 - Categorias Sensíveis: entenda 
se seu parceiro atual veicula as campa-
nhas com uma exclusão de categorias 
sensíveis e se elas fazem sentido para 
a sua marca - isso deve ser padrão. 
Existe um conceito americano que 
fala sobre as 12 categorias “proibidas”, 
que devem ser evitadas a todo custo: 
conflito militar, obscenidade, drogas 
ilegais, conteúdo adulto, armas, crimes, 
morte, pirataria online, discurso de 
ódio, terrorismo, spam e tabaco.

2 - Conheça seu inventário. 
Sempre acompanhe a lista de websites 
que sua campanha está veiculando. É 
importante ter um mix de sites e apli-
cativos premium com portais e pequeno 
porte, mas de qualidade.

3 - Seja criterioso ao definir seu 
parceiro. Escolha uma empresa de 
mídia programática de boa reputação 
no mercado, que esteja preocupada 
e tenha conhecimento sobre as com-
plexidades da mídia online. Para isso, 
existem trading desks que orientam e 
realizam esse trabalho.

manter um CPM baixo para garantir um 
volume mais alto de impressões no pla-
no. É uma questão de oferta e demanda: 
quanto mais filtros na campanha, mais 
cara ela fica. Então, algumas empresas 
acabam abrindo mão desse tipo de filtro 
para ter valores mais competitivos. Na 
minha visão, é um barato que pode sair 
muito caro.

5 - Lista de bloqueados. Garanta 
que seu parceiro trabalhe com uma lista 
de veículos não indicados pois, como 
falamos, nem sempre a verificação com 
base em categorias e palavras-chave 
vai detectar fake news e robôs nocivos.

6 - Correção em tempo real. Ga-
ranta que sua operação de mídia tenha 
sempre dados em tempo real para reagir 
rapidamente em momentos como esse. 
A mídia programática permite essas 
alterações.

(*) É especialista em marketing digital na AdsPlay 
mídia programática, liderando times de e-commerce, 

mídia de performance e BI. Já atendeu grandes 
empresas como Sony, Microsoft, Nestlé, Whirlpool, 

Jaguar-Land Rover, iFood, Samsung, Johnson 
& Johnson, Motorola, Coca-Cola entre outras 
na América Latina, Caribe, África e Europa. É 

responsável por inovação e performance.

São Paulo, terça-feira, 23 de junho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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O governo na 
corda bamba

A administração de 
um governo passa por 
cinco fases.

A do lançamento , 
quando o governante 
toma posse e apre-

senta seus quadros; a do 
crescimento, quando os 
governos formam e ajustam 
suas estruturas, começam 
a apresentar programas e 
ações, em um espaço de 
seis meses; a de consolida-
ção da imagem, quando os 
níveis de confiança ganham 
um patamar de respeito e 
credibilidade, merecendo 
os aplausos da sociedade; 
a do clímax, quando os go-
vernos sobem ao cume da 
louvação, com um grau de 
avaliação positiva que chega 
a beirar 70%.

Por último, a fase do 
declínio, que mostra ad-
ministrações sem rumo, 
desestruturadas, vivendo 
crises e descendo pelo 
precipício. O ideal é que um 
candidato ou governante – 
em caso de reeleição – viva 
seu clímax às vésperas do 
pleito a se realizar, jamais 
antecipando o momento 
de declínio. Desse traçado, 
advém a questão: em que 
estágio se encontra o go-
verno Bolsonaro, com um 
ano e seis meses de vida?

Deixemos que o leitor, ao 
final, encontre a resposta. 

De antemão, uma obser-
vação pertinente na ciência 
e na arte da política: um 
protagonista, a depender 
de habilidades e circuns-
tâncias, pode recuperar 
seu vetor de peso. Dito isto, 
vamos às considerações. O 
governo Bolsonaro está na 
corda bamba: enfrenta uma 
das maiores crises sanitárias 
da história do país, com o 
Brasil ingressando no pódio 
do maior número de mortos 
em 24 horas.

Na economia, a projeção 
para a queda do PIB este ano 
é de 9,7%; a crise política é 
aguda, tanto pelas dificul-
dades na formação de uma 
base parlamentar de apoio 
quanto nas tensões geradas 
pelo estilo intempestivo do 
presidente; na frente admi-
nistrativa, a instabilidade 
se expande com a troca de 
ministros e tensões geradas 
pelo palavreado obtuso de 
figuras desastradas como 
Abraham Weintraub.

Esse quadro é ainda agra-
vado pela agenda negativa 
que se desenvolve no STF. 
Que levará adiante o inqué-
rito das fake news, enquan-
to prossegue o inquérito 
para apurar “a grave crise 
institucional”, aberta com 
ameaças à independência 
dos ministros do Supremo 
e a seus familiares, palavras 
pesadas e de baixo calão, 
disparos de fogos contra a 
sede da Alta Corte. 

Na esfera policial, a prisão 
de Fabrício Queiroz apro-
xima a fogueira da família 
Bolsonaro. Para o presiden-
te, mexer com seus filhos é 
questão de vida ou morte. 
Atordoa sua alma. Na pai-

sagem da saúde, o caos está 
à vista. O ministro interino, 
Eduardo Pazuello, parece 
sem rumo. O ministério da 
Economia acaba de perder 
um quadro de alta referên-
cia, Mansueto Almeida, que 
se mostra esgotado. 

Os graves efeitos nessas 
duas linhas de ação do go-
verno – saúde e economia 
– não sinalizam melhorias 
no curto prazo, sendo bem 
provável que os danos se 
estendam por 2021, após o 
clamor político que sairá da 
garganta dos 5.570 prefei-
tos, eleitos para comandar 
estruturas falidas e execra-
das pelo eleitor.

Há mais um cenário deses-
perador para a administra-
ção Bolsonaro. A eventual 
derrota de Trump na eleição 
presidencial de novembro 
deste ano pegará Bolso-
naro “caminhando contra 
o vento, sem lenço e sem 
documento no sol de quase 
dezembro” e sem saber para 
onde irá. O Brasil passou a 
ser extensão do trumpismo 
no mundo. O que Donald diz 
e quer, o chanceler Ernesto 
Araújo chancela e o presi-
dente diz “amém”. 

Afinal “são amigos”. A 
ponto de Trump ter implo-
dido o candidato do Brasil, 
escolhido por Paulo Gue-
des, Rodrigo Xavier, para 
dirigir o BID, geralmente 
comandado por um latino-
-americano. Será desta 
feita um norte-americano. O 
Brasil vai enfrentar a China 
como fazem os EUA?

E mais uma nota negativa: 
cai o apoio aos militares, 
segundo as pesquisas. Os 
generais, até meses atrás, 
encarnavam o valor do pro-
fissionalismo. 

Desde a saída do general 
Santos Cruz do governo, os 
que continuam no entorno 
presidencial endureceram 
o discurso. Passaram a 
acrescentar um viés políti-
co às falas. São extensores 
da linguagem desabrida 
do presidente. Em maio, o 
percentual de publicações 
negativas nas redes subiu 
para 55% e as positivas 
desceram para 45%. No ano 
passado, as positivas sobre 
os militares eram e 69% e 
as negativas, de 31%.

Voltemos à pergunta ini-
cial: em que estágio se 
encontra o governo? Terá 
condições de resgatar seus 
vetores de peso nas esferas 
da pandemia, da economia 
e da política? Nos EUA, um 
dos fatores que derrubam 
Trump - com 13 pontos per-
centuais atrás de Joe Biden, 
o candidato democrata – é 
a má condução no combate 
à pandemia. 

Teremos até outubro de 
2022 muita água a rolar por 
baixo dos palácios e das 
cúpulas côncava e convexa 
do Congresso. A índole de 
Jair Bolsonaro é um fator de 
conforto ou de desconforto?

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

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

Gaudêncio Torquato (*)

“A internet é um 
ambiente mutante, o 

que dá liberdade para 
veículos e pessoas 

escreverem o que bem 
entenderem. Por isso, é 
importante que a marca 

esteja protegida ao 
ter um anúncio online 

veiculado e uma boa 
estratégia da chamada 

Brand Safety garante 
isso.”

Combater as fake news é uma missão difícil, mas antes de acusar marcas de 
financiarem veículos que propagam notícias falsas é preciso entender que, muitas 
vezes, as agências de publicidade e as próprias marcas não fecham contratos 
diretamente com os veículos de comunicação 

News@TI
Gama Academy oferece cursos técnicos 
por R$ 97,00

@Para auxiliar e incentivar o desenvolvimento de profissionais da 
área digital, a Gama Academy, escola que capacita profissionais 

para o mercado digital, acaba de lançar os cursos da semana: a cada 
semana uma categoria de suas microcertificações - cursos de rápida 
duração - nas áreas de Design, Vendas, Programação, Marketing e 
SoftSkills, estará com 60% de desconto, por R$ 97,00. As microcerti-
ficações possuem até 2 horas de carga horária, e são ideais para com-
plementar os conhecimentos técnicos em sua área de atuação, além de 
enriquecer o currículo e desenvolver novas habilidades profissionais. O 
valor promocional ficará disponível por tempo indeterminado (https://
pages.gama.academy/microcertificacoes/?utm_medium=release&utm_
source=pr&utm_campaign=microcertificacoes).

Aplicativo de troco digital oferece transação para 
contas bancárias

@A Troco Simples - startup criadora de uma tecnologia que reverte 
as moedas comuns de troco em moedas digitais para facilitar 

a vida dos varejistas -, é uma facilitadora da atual transformação. 
Com a solução da Troco Simples, ao final das compras em dinheiro 
em supermercados, é possível receber as moedinhas digitalmente, 
diretamente no CPF - sem qualquer cadastro prévio. Anderson Loca-
telli, diretor executivo da startup, explica que ao baixar o aplicativo é 
possível monitorar o quanto foi recebido de troco, mas que é possível 
ir acumulando sem a necessidade de ter o app. “Quando o consumidor 
solicita o troco no CPF, ele automaticamente abre uma conta digital. 
No aplicativo é possível realizar operações como transferir o valor 
obtido para uma conta bancária ou até mesmo carregar crédito no 
celular”, afirma.

Cloud2Go recebe, pelo segundo ano, prêmio 
Reseller Platform of the Year, da Ingram Micro

@Pelo segundo ano consecutivo, a Cloud2Go, empresa com sede 
em Porto Alegre e atuação nacional na área de soluções e serviços 

especializados de cloud computing, foi eleita pela norte-americana 
Ingram Micro como Reseller Platform of the Year entre os parceiros de 
negócios de países fora do eixo Estados Unidos/Canadá. A premiação 
reconhece os parceiros que se destacaram por obter crescimento 
quantificável, em 2019, na venda de produtos do Ingram Micro Cloud 
Marketplace. Conforme a distribuidora norte-americana, a vitória da 
empresa brasileira em sua categoria é um “reconhecimento da alta 
capacidade que todo o time da Cloud2Go tem mostrado ao mercado, 
inovando os seus serviços e demonstrando uma alta maturidade em 
serviços gerenciados de Cloud”.

Solução voltada para a saúde

@A BL Aplicações está lan-
çando a primeira solução 

para a área de saúde baseada 
na plataforma conversacional 
AnnA - desenvolvida pela W5 
Solutions. A ideia da aplicação 
nasceu de pedidos de clientes da 
área de saúde da BL Aplicações 
e começou a ser concretizada 
a partir do momento em que 
Gouther Braga Leonel, diretor 
da empresa, leu um artigo sobre 
a AnnA na imprensa. “Vimos na 
AnnA a possibilidade de tornar a iniciativa realidade. Entramos em 
contato para saber mais informações e, em novembro do ano passado, 
o projeto de desenvolvimento do hub conversacional foi iniciado pela 
W5 Solutions”, explica (https://anna.center).

Tecnologia para estimar ocupação de ambientes 
fechados

@O Axis Occupancy Estimator, calcula em tempo real e de maneira 
inteligente quantas pessoas estão presentes em um estabelecimento 

ou em determinada área naquele instante, consolidando tabelas e gráficos 
operacionais para guiar o atendimento mais eficiente na retomada do novo 
normal. Os dados levantados ajudam a fornecer o ambiente ideal para apri-
morar a experiência do visitante e aumentar a eficiência operacional em 
diversos ambientes, tais como edifícios comerciais, escritórios, indústrias. 
Na prática, além de possibilitar adotar medidas imediatas, caso a ocupação 
exceda o limite recomendado, as informações ainda guardam um valioso 
uso comercial para determinar fluxo de visitantes e as tendências de ocu-
pação para obter uma indicação de oportunidades de receita, otimizar o 
planejamento da força de trabalho e o horário de funcionamento.

ricardosouza@netjen.com.br

4 - O barato pode sair caro. Sem-
pre que possível, foque em formatos 
premium e entenda que sim, isso vai 
custar mais caro no seu CPM. Muitas 
vezes é importante pagar mais do que 

Freepik

Gouther Braga Leonel, 
diretor da BL aplicações.
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D - Venda da Fábrica
A Ford anunciou na sexta-feira (19), a assinatura de um memorando 
de intenções para a venda da fábrica de São Bernardo do Campo com a 
Construtora São José, especializada em empreendimentos imobiliários 
logísticos e comerciais de alto padrão. O acordo é resultado de um pro-
cesso de seleção que envolveu uma série de potenciais compradores, 
no qual a São José apresentou a melhor alternativa para a planta e para 
a região. A Fram Capital atuou na estruturação financeira e estudos de 
viabilidade da operação. A conclusão final desse processo depende da 
realização de uma diligência conjunta, que deve ser completada no prazo 
de aproximadamente 90 dias. A Construtora São José atua hoje em dez 
estados brasileiros e conta com um portfólio diversificado de obras.

E - Experiência do Cliente 
A Zendesk anuncia a realização do prêmio ‘Zendesk CX Awards’. A 
iniciativa reconhecerá projetos de sucesso criados em torno da expe-
riência do cliente no Brasil. Também objetiva inspirar organizações a 
continuar inovando e melhorando a interação entre seus clientes e suas 
marcas. As empresas que tenham concluído projetos utilizando uma ou 
mais soluções Zendesk poderão efetuar gratuitamente suas inscrições 
em três categorias: Experiência do cliente: avalia histórias de sucesso 
do cliente final; Experiência do colaborador: avalia histórias de sucesso 
do colaborador, ou seja, das equipes internas e; Experiência do cliente 
ou colaborador de PMEs: avalia histórias de sucesso do cliente final ou 
interno de pequenas e médias empresas. Inscrição e informações (www.
zendeskcxawards.com).

F - Retorno às Atividades 
A Honda Automóveis anuncia a retomada gradual das atividades produ-
tivas de suas unidades fabris em Sumaré e Itirapina, ambas no interior 
de São Paulo, a partir do dia 13 de julho. No momento, a operação segue 
restrita, exclusivamente com a fabricação de componentes de motores, 
para atendimento ao mercado de exportação. As linhas de produção 
serão reativadas gradualmente para adaptação aos novos protocolos de 
saúde e segurança. Serão diversos procedimentos em toda jornada do 
colaborador desde o momento em que sai de sua residência, no ônibus 
fretado e durante a jornada de trabalho. 

A - Estágios e Empregos
Mesmo com o cenário tão desafiador, por conta da pandemia, de 29 de 
junho a 3 de julho, a Estácio promoverá a 4ª edição da Feira Virtual de 
Estágios e Empregos, com milhares de vagas em grandes instituições 
corporativas. Será possível avaliar as carreiras que estão em evidência 
e conferir oportunidades em empresas como Cielo, Baker, Universia, 
B2W, MC Donald´s, Super Estágios, Grupo Cia de Talentos, entre outras. 
Também haverá oportunidade de conversar com profissionais das áreas 
de RH das empresas participantes. Poderão participar alunos, egressos e 
estudantes de todo o país (não alunos). Interessados deverão fazer seu 
pré-cadastro no link: (http://portal.estacio.br/feira-empregabilidade). 

B - Crédito para Lojistas 
AD Shopping e o Banco Inter acabam de firmar parceria para disponi-
bilizar uma linha de crédito de R$ 300 milhões, com juros a partir de 
1% ao mês, prazo mais longo e pagamento facilitado, para pequenos e 
médios varejistas. A solução financeira de apoio, em um momento no 
qual o setor lida com a crise econômica, estará disponível para mais de 5 
mil lojistas da rede de shoppings da administradora, em todo o território 
nacional. Com condições exclusivas, o produto disponibilizado é o home 
equity, modalidade na qual o lojista poderá captar o recurso dando como 
garantia um imóvel próprio. Uma opção facilitada especialmente por 
contar com juros menores e prazos maiores para o pagamento. Saiba 
mais: (www.adshopping.com.br). 

C -Rede Entre Empresas
O Comunite anuncia o lançamento da sua rede social entre empresas. 
É uma plataforma exclusivamente Business to Business (B2B) para 
as empresas que desejam apresentar seus produtos e serviços e gerar 
negócios entre si. O objetivo é gerar negócios e qualquer empresa com 
CNPJ ativo pode participar. A empresa pode cadastrar quantos usuários 
desejar, fazer publicações, anunciar produtos e serviços, manter con-
tato com o seu público-alvo, trocar mensagens com qualquer empresa, 
enfim, uma centena de funcionalidades para ajudar no crescimento das 
empresas. Em breve será possível realizar transações de negócios, ou 
seja, comprar e vender produtos diretamente pela plataforma. Saiba 
mais em: (www.comunite.net).

G - Reestruturação de Espaços
A Hub, spin-off da Riccó que tem como modelo de negócios a locação 
de móveis corporativos por assinatura, vem desenvolvendo uma série de 
demandas para reformulação das posições de trabalho em escritórios, já 
que as companhias começaram a replanejar seus ecossistemas estruturais 
e organizacionais para a volta das atividades nos escritórios. Pensando 
nessa reformulação do mercado de trabalho pós-crise, a Riccó desenvol-
veu o conceito chamado de Safe Design, que consiste em adequar layout 
corporativos de forma a oferecer segurança aos usuários por meio do 
distanciamento das posições de trabalho, salas de reunião e das áreas 
colaborativas. Mais informações: (www.ricco.com.br).

H - Smart Cities 
Voltado para gestores e servidores da administração pública, além de 
empresários e profissionais autônomos interessados nas temáticas que 
envolvem casos reais de projetos, soluções e tecnologias de cidades inteli-
gentes aplicáveis aos municípios, o Curso Expert de Capacitação em Smart 
Cities dará início ao seu primeiro módulo no dia 15 de julho, em formato de 
aulas remotas. O curso livre é uma iniciativa do iCities, empresa que realiza 
desde 2018 o Smart City Expo Curitiba, edição brasileira do maior evento de 
cidades inteligentes do mundo. Gestores públicos e profissionais de várias 
áreas têm a oportunidade de se tornar especialistas em todos os aspectos 
de uma cidade inteligente. Mais informações (academy@icities.com.br). 

I - Hospedagem Gratuita 
Um vilarejo da região de Molise, San Giovanni in Galdo, cidade de 553 ha-
bitantes situada 240 km a sudeste de Roma, oferece hospedagem gratuita 
para viajantes nacionais e estrangeiros entre os meses de julho e outubro. Ao 
todo, a iniciativa, chamada “Regalati il Molise” (“Presenteie-se com o Molise”), 
distribuirá 40 estadias de uma semana em casas do centro histórico. Para se 
inscrever, basta não morar nem ter propriedades ou parentes na região. O 
formulário está disponível no site (www.morrutto.com), e o candidato deve 
explicar por que escolheu Molise para passar as férias. “Temos 440 imóveis 
e apenas 12 famílias residentes no centro histórico de San Giovanni”, contou 
o presidente da Associação Amici del Morrutto, Stefano Trotta.

J - Créditos de ICMS
A Desenvolve SP, instituição financeira do Governo do Estado de São 
Paulo, realiza seu 15º leilão de créditos acumulados de ICMS. Ao todo, 
serão ofertadas 307 cotas que somam um valor total de face de R$ 40 
milhões em créditos. O certame será eletrônico e ocorrerá no dia 30 de 
junho (terça-feira), das 10h às 12h, via plataforma da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão. Para participar, as empresas devem formalizar o interesse 
por meio de declaração até o próximo dia 26 (sexta-feira). Estão aptas 
a participar do certame as empresas contribuintes de ICMS no estado 
que apresentem propostas com deságio inicial de 8% por cota. Mais 
informações: (www.desenvolvesp.com.br).

Investimentos 
em segurança precisam 

considerar o futuro

Para a maioria 
dos países onde 
foi implementada 
alguma estratégia 
de mitigação de 
contágio, um dos 
setores considerados 
essenciais foi o 
de segurança – 
incluindo o Brasil

A demanda por tecno-
logias para controle 
de acesso, sistemas 

de som inteligentes, câme-
ras de segurança e analíti-
cos de vídeo certamente 
mudou  e algumas soluções 
já existentes ganharam 
protagonismo. 

Quando analisamos os 
investimentos sendo feitos 
hoje em segurança física, 
é possível classificá-los em 
duas grandes categorias: 
aqueles que serão úteis 
por um período limitado, e 
aqueles que poderão res-
ponder aos problemas de 
hoje com foco nos desafios 
do futuro.   

Essa adaptação às novas 
demandas está mobilizando 
todo o mercado de tecno-
logia, mas é fundamental 
combinar agilidade com 
visão de longo prazo. A 
principal preocupação, 
naturalmente, está sendo 
com a segurança das pes-
soas, tanto dos funcionários 
quanto dos clientes, em 
observância às normas sa-
nitárias e à perspectiva de 
comportamento da popu-
lação quando da retomada 
econômica. 

Mas esses investimentos 
se provarão mais ou menos 
eficientes dependendo de 
sua utilidade nos próximos 
anos. Nesse sentido, esta-
mos vendo um aumento 
no interesse por diversas 
soluções:
	 •	Tecnologias	que	permi-

tem estimar, em tempo 
real, a taxa de ocupação 
de um espaço, como 
lojas ou agências bancá-
rias, para cumprir com 
diretrizes estabelecidas 
tanto pelo setor públi-

co quanto, em alguns 
casos, pelas próprias 
empresas, no sentido 
de limitar a circulação 
e reduzir riscos.

	 •	Analíticos	 de	 vídeo	
capazes de identificar 
aglomerações e emitir 
alertas para que as pes-
soas se afastem, tanto 
em ambientes internos 
quanto externos.

	 •	Câmeras	de	segurança	
integradas a softwares 
que conseguem detec-
tar se a pessoa está 
usando máscara, o que 
é útil nos locais em que 
esse item é obrigatório.

	 •	A	já	conhecida	tecnolo-
gia de reconhecimento 
facial agora precisa ser 
efetiva também com 
pessoas que estejam 
cobrindo parte do rosto.

	 •	Os	dispositivos	de	con-
trole de acesso sem 
contato, como os que 
funcionam por leitura 
de código QR, estão 
também ganhando es-
paço.

	 •	A	capacidade	de	super-
visionar um ambiente 
a distância, sem ne-
cessariamente ter uma 
pessoa no local, é outra 
tecnologia em ascen-
são, como no caso de 
hospitais que precisam 
monitorar pacientes 
remotamente.

Nada disso seria conce-
bível num mundo 100% 
analógico. Em 1996, a 
Axis criou a primeira 
câmera IP do mundo, e 
desde então o mercado de 
videomonitoramento tem 
avançado rumo à integra-
ção com outros sistemas 
e ao conceito de Internet 
das Coisas. 

Nesse mundo digital, a 
grande preocupação do 
mercado é, compreensi-
velmente, com segurança 
cibernética. Afinal, não 
queremos que a solução 
de um problema hoje, seja 
a dor de cabeça amanhã. 

(*) - É diretora da Axis 
Communications.

Alessandra Faria (*)

Demanda por voos 
domésticos caiu 
90,97% em maio

A demanda por voos do-
mésticos registrou queda de 
90,97% em maio, em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. A oferta de assentos nos 
aviões, por sua vez, teve queda 
de 89,58% na mesma compa-
ração. Esses dois indicadores 
representam o segundo pior 
resultado mensal desde 2000, 
quando teve início a série his-
tórica da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC). 

Os desempenhos mais fracos 
foram registrados em abril, 
auge do impacto da pandemia. 
Os dados foram compilados 
pela Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (ABEAR). 
Incluem as operações de suas 
associadas (GOL, LATAM, 
VOEPASS/MAP) e trazem nú-
meros agregados das demais 
empresas nacionais. A taxa de 
ocupação das aeronaves recuou 
10,92 pontos percentuais, para 
70,80%. Ao todo, foram trans-
portados 538,9 mil passageiros, 
retração de 92,44%. 

De janeiro a maio, o trans-
porte aéreo de passageiros 
acumula redução de 38,79% 
diante de igual período de 
2019, com diminuição de oferta 
37,11% na mesma compara-
ção. O aproveitamento dos 
aviões ficou em 80,09%, recuo 
de 2,19 pontos percentuais. No 
total, as companhias aéreas 
embarcaram 22,8 milhões de 
pessoas nos cinco primeiros 
meses do ano, queda de 40,76% 
(Fonte: abear.com).

A decisão segue reco-
mendação da Agência 
Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e foi pu-
blicada em edição extra do 
Diário Oficial da União na 
noite do último sábado (20). 
A restrição excepcional e 
temporária foi definida pela 
Portaria Interministerial nº 
255/2020, publicada em 22 
de maio e que tinha prazo 
de 30 dias, agora prorrogado. 

A medida vale para entra-
das por rodovias ou outros 
meios terrestres, por via 
aérea ou por transporte 
aquaviário. O transporte 
de cargas não será atingido 
pelas restrições, assim como 

Medida vale por mais 15 dias para cidadãos 
de qualquer nacionalidade.

R
oo

se
ve

lt 
C

as
si

o/
R

eu
te

rs
/re

pr
od

uç
ão

A Receita Federal abre 
hoje (23), às 9h, consulta 
ao segundo lote de restitui-
ção do IRPF de 2020. Mais 
de 3,3 mil contribuintes 
receberão R$ 5,7 bilhões 
no lote de maior valor já 
registrado. Desse valor 
total, R$ 3,977 bilhões 
são para contribuintes 
com direito a prioridade 
no recebimento: 54.047 
contribuintes acima de 
80 anos; 1.186.406 contri-
buintes entre 60 e 79 anos; 
89.068 contribuintes com 
alguma deficiência física 
ou mental ou doença gra-
ve; e 937.234 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério. 

Foram contemplados 
ainda mais de 1 milhão de 
contribuintes não prio-
ritários que entregaram 
a declaração até o dia 4 
de março. O pagamento 
será realizado no próximo 
dia 30, data de encer-
ramento do período de 
entrega das Declarações 
do IRPF/2020. Neste ano, 
os lotes foram reduzidos 
de sete para cinco com 
pagamento iniciando antes 
mesmo do fim do prazo de 

A restituição ficará disponível no banco durante um ano.
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Governo prorroga restrição 
de entrada de estrangeiros
O governo federal prorrogou por mais 15 dias a restrição da entrada de estrangeiros de qualquer 
nacionalidade no Brasil em razão da pandemia

cidade no tratamento ao 
brasileiro pelo país vizinho.

A restrição também não 
se aplica a imigrante com 
residência de caráter defi-
nitivo; profissional estran-
geiro a serviço de organismo 
internacional ou acreditado 
junto ao governo brasileiro; 
passageiro em trânsito inter-
nacional, desde que não saia 
da área internacional do ae-
roporto e que o país de des-
tino admita o seu ingresso; 
e estrangeiros autorizados 
pelo governo, portadores de 
Registro Nacional Migratório 
e cônjuge, companheiro, 
filho, pai ou curador de ci-
dadão brasileiro (ABr).

outras atividades de logís-
tica. Também continuam 
permitidos a execução de 
ações humanitárias trans-

fronteiriças e o tráfego de 
residentes fronteiriços em 
cidades-gêmeas, desde que 
seja garantida a recipro-

Receita abre hoje consulta a 
segundo lote de restituição de IR

entrega. O primeiro lote 
foi pago em 29 de maio. A 
restituição ficará disponível 
no banco durante um ano. 

Para saber se teve a 
declaração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar a 
página da Receita Federal 
na Internet. Na consulta 
à página, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nesta hipótese, o 
contribuinte pode avaliar as 
inconsistências e fazer a au-
torregularização, mediante 
entrega de declaração reti-
ficadora.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para ta-
blets e smartphones que 
facilita consulta às decla-
rações do IRPF e situação 
cadastral no CPF. Com ele 
será possível consultar 
diretamente nas bases 
da Receita Federal infor-
mações sobre liberação 
das restituições do IRPF 
e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF. 
Até às 11h de ontem (22) 
21.624.160 declarações 
do IRPF/2020 foram re-
cebidas pelos sistemas da 
Receita. Para esse ano são 
esperados 32 milhões de 
documentos.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: ERwIn DE MORAES, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/04/1991, 
corretor de imovéis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Sergio de Moraes e de Sheila Cristian Leocadio de Moraes; A 
pretendente: QuEnIA DAnTAS JARDIM, brasileira, solteira, nascida aos 12/02/1988, 
analista cadastral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Alvaro de Freitas Jardim e de Josmary Bidoia Dantas.

O pretendente: JOSE FERREIRA LIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 10/11/1954, 
operador de estacionamento, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Pedro Ferreira Lira e de Maria Nilta de Oliveira Lira; A pretendente: 
MARIA DE FáTIMA SOMbRA, brasileira, divorciada, nascida aos 18/12/1965, babá, 
natural de São Miguel - RN, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Miguel Sombra da Silva e de Maria Candida Sobrinha.

O pretendente: JORGE OLIVEIRA DAS nEVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/12/1961, comerciário, natural de Ponta Grossa - PR, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Zezimo das Neves e de Ieda de Oliveira das Neves; A 
pretendente: CRISTIAnA CARVALhO DE Sá, brasileira, solteira, nascida aos 05/11/1976, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Joaquim Pedro de Sá e de Maria Carvalho Gomes de Sá.

O pretendente: nATAL MIRAnDA PEREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/12/1991, atendente de loja, natural de Cruz das Almas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Leonardo Pereira da Silva e de Adelice Gomes da Silva; 
A pretendente: TAíS SAnTOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1993, 
atendente, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Adenilton Gomes de Oliveira e de Tatiana Andrade Santos Oliveira.

O pretendente: ChARLES FEITOSA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/09/1994, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Melo Pereira e de Maria Zenilda da Silva Feitosa Pe-
reira; A pretendente: EDuARDA DA CunhA VILAR, brasileira, solteira, nascida aos 
13/05/1998, assistente administrativo, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edisio Pereira Vilar e de Renata Raposo da Cunha.

O pretendente: CESAR SEVERInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/04/1999, 
ajudante de construção civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Severino Manoel da Silva e de Mauriceia Lenice da 
Silva; A pretendente: GAbRIELA AIRES SEnA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
02/08/2001, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Lucineudo Sena Silva e de Cristina Aires.

O pretendente: GuILhERME DA SILVA DuARTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/12/1996, eletricista, natural de Jandira - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Adivaldo Ribeiro Duarte e de Rosemeire dos Santos Duartes; A 
pretendente: ALICIA SOARES bASTOS CuSTODIO, brasileira, solteira, nascida aos 
02/09/1998, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Bastos Custodio e de Lucicleide Soares da Silva.

O pretendente: DAnIEL DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/01/1995, 
estética automotiva, natural de Piracicaba - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Francisco Pereira e de Geralda Martimiano da Silva; A 
pretendente: DAnIELA COnCEIçãO DE SOuzA, brasileira, divorciada, nascida aos 
29/02/1988, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Lindomar Lucas de Souza e de Ivonete Maria da Conceição.

O pretendente: GAbRIEL DE JESuS MARTInS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/02/1999, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Carlos Martins e de Nubia de Jesus; A pretendente: AnA 
CAROLInA GOMES DIAS, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/2001, cumim, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Alex 
Gonçalves Dias e de Cleonila Gomes Silva.

O pretendente: ThIAGO DE OLIVEIRA AnTãO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/08/1985, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Antão da Silva e de Marcia Maria de Oli-
veira; A pretendente: KATIA APARECIDA MARTInS, brasileira, solteira, nascida aos 
08/11/1981, auxiliar de cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Helena Martins.

O pretendente: ERIK DE SOuzA STIVALE, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/03/1989, 
porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de João Batista Stivale e de Natalia de Souza Evangelista Stivale; A pretendente: MA-
RIA FRAnCISCA MAChADO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 07/02/1989, de 
serviços domésticos, natural de Iguatu - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Francisco Chagas Vieira Machado e de Auzeneide Candido da Silva Machado.

O pretendente: SAMuEL DA SILVA nASCIMEnTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/02/1981, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Bernardo Nascimento e de 
Debora da Silva Nascimento; A pretendente: JACQuELInE PEREIRA DE SOuzA, 
brasileira, solteira, nascida aos 16/06/1986, radialista, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Jucier de 
Souza e de Tereza Carlos Pereira.

O pretendente: JOnAThAn RObERTO hIRAMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
19/01/1986, supervisor de logistica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo Yoshiharu Hirama e de Niobe Marques 
Hirama; A pretendente: ERLAnE DA SILVA OLIVEIRA COSTA, brasileira, solteira, 
nascida aos 25/02/1991, analista de relacionamento II, natural de Ubaitaba - BA, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edson dos Santos Costa e de 
Edinair da Silva Oliveira Costa.

O pretendente: ThALMOn FERnAnDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/07/1984, instrutor de treinamento, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Simão Fernandes da Silva e de Bartira Fernandes 
da Silva; A pretendente: bRunA CySnEIROS DE VASCOnCELOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/04/1992, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Edvaldo de Vasconcelos e de Dione 
Maria Cysneiros de Alencar Vasconcelos.

O pretendente: MAxIMIAnO RIzzO, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/02/1942, aposen-
tado, natural de Aracruz (antiga Santa Cruz) - ES, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Rizzo e de Judith Fracalossi Rizzo; A pretendente: MARIA 
TEREzInhA DE SOuzA, brasileira, divorciada, nascida aos 19/07/1954, vendedora, 
natural de Caratinga - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Aragão Valcir de Souza e de Edith Alves de Souza.

O pretendente: wAShInGTOn DE ASSIS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/1997, agente de atendimento ao cliente, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis Alves e de Maria 
do Socorro Eleoterio Alves; A pretendente: CAMILA LAuREnTInA PEREIRA DA SIL-
VA, brasileira, solteira, nascida aos 26/03/1995, atendente, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ivanildo Pereira da Silva 
e de Adivania Laurentina Pereira da Silva.

O pretendente: DAnIEL LuIz DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/10/1993, 
analista desenvolvedor de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Sebastiao Luiz da Silva e de Josefa 
Viana da Silva; A pretendente: SAMARA ALVES MELO, brasileira, solteira, nasci-
da aos 16/07/1998, analista de importação, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Expedito Melo e de Maria 
Erenice Alves Melo.

O pretendente: JéFFERSOn MORAES DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/10/1999, montador movéis, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Alexsandro Ferreira de Jesus e de Marileide Ferreira de 
Moraes; A pretendente: CAROLInE VEnTuRA ROSA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/07/1992, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria Ventura Rosa.

O pretendente: VInICIuS ALEx DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/04/1998, cobrador de transporte coletivo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Sandro Alex Ferreira dos Santos e de 
Maria Adelia dos Santos; A pretendente: LARISSA CRISTInA JuLIO, brasileira, solteira, 
nascida aos 25/02/1998, decoradora de festas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Tereza Cristina Julio.

O pretendente: JuDhá hEnRIQuE MOTTA LOuREnçO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/02/1999, operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Henrique Lourenço e de Anizia 
Motta dos Santos Lourenço; A pretendente: CASSIAnE bATISTA DOS SAnTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 26/07/2001, estudante, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Vilson Vieira dos Santos 
e de Joice Batista Moreno.

O pretendente: MAThIAS RICARDO SOuzA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/05/1999, garçom, natural de Rio do Antônio - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Ricardo dos Santos e de Eva de Souza Santos; A 
pretendente: GAbRIELA MARTInS LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 28/07/2002, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Aloisio Pinheiro Lima e de Neide Araujo Martins.

O pretendente: CARLOS EDuARDO RODRIGuES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 22/08/1992, pastor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Joseli Rodrigues dos Santos; A pretendente: CAROLInE 
SIMãO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/03/1998, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Silvestre Simão 
da Silva e de Joseleide da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

O pretendente: JOnAThAn DA SILVA DE OLIVEIRA estado civil solteiro, profissão ana-
lista de marketing, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adilson Luiz de Oliveira e de Eva Custodio 
da Silva. A pretendente: KAROLInA SELOTTO FERREIRA DA COSTA, estado civil 
solteira, profissão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/04/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Ferreira da Costa e de 
Regina Aparecida Selotto.

O pretendente: VIníCIuS nOGuEIRA CORRÊA, estado civil solteiro, profissão adminis-
trador de empresas, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/09/1990, residente 
e domiciliado na Vila Bertioga, São Paulo - SP, filho de Paulo Cesar Nogueira Corrêa 
e de Eliane dos Santos Nogueira. A pretendente: SAMARA bROSSI hERnAREz, es-
tado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 
(11/09/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio 
Aragão Hernarez e de Regina Girotto Brossi Hernarez.

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

Jornal Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RODRIGO PAuLO MEnDEz ACOSTA DE CAMARGO, profissão: en-
genheiro da computação, estado civil: solteiro, naturalidade: Curitiba - PR, data-nasci-
mento: 17/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Paulo Sergio 
de Camargo e de Gabriela Mendez Acosta de Camargo. A convivente: bRunA APA-
RECIDA ALVES DE LIMA, profissão: analista de informação, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Jose Barros de Lima e de Adenilde Alves de Freitas. R$ 13,45
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JEFFERSOn ALEnCAR RODRIGuES, profissão: microempreendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Roque, SP, data-nascimento: 07/12/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Salazar Rodri-
gues e de Maria das Dores de Alencar Rodrigues. A pretendente: GEzOnILDA DE LIRA, 
profissão: empregada doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: em Araripina, PE, 
data-nascimento: 01/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Pedro de Lira Baia e de Maria da Gloria.

O pretendente: RuITER FERREIRA DE ARAuJO, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/08/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Jose de Araujo 
e de Maria das Graças Ferreira de Araujo. A pretendente: ELIAnE PARAnhOS DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, 
data-nascimento: 31/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Carlos Pereira da Silva e de Neusa Conceição Paranhos da Silva.

O pretendente: GuILhERME DA SILVA GOMES, profissão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 12/08/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão da Silva Gomes e 
de Sandra Pereira da Silva Gomes. A pretendente: JAnDRIELE FRAnCISCA DA PACI-
ÊnCIA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Simplício 
Mendes, PI, data-nascimento: 06/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisca da Paciência.

O pretendente: EDuARDO DOS SAnTOS COSTA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 07/09/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Narcizo Vieira da Costa e de Marineide 
dos Santos Costa. a pretendente: LAuAnE LOPES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/12/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josivaldo Antonio da Silva e de Ester 
Lopes Ribeiro da Silva.

O pretendente: hEbERT SILVA MATIOLLI, profissão: analista de técnologia da info, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Rosa Matiolli Filho 
e de Janiara Bezerra da Silva Matiolli. A pretendente: FRAnCIELE bRIGuIM buEnO, 
profissão: psícológa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 30/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Messias Bueno e de Eunice Briguim Antunes.

O pretendente: JOSé wELLInGTOn RESEnDE ARAGãO, profissão: borracheiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Itabi, SE, data-nascimento: 02/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Aragão e de Josefa 
Maarques de Resende Aragão. A pretendente: ShEILA VIEIRA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
26/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jilvan Vieira 
da Silva e de Maria Rosangela Soares da Silva.

O pretendente: RObERTO DE SOuzA OLIVEIRA, profissão: conferente logístico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rivaldo Nunes de Oliveira e de 
Soniria de Souza Oliveira. A pretendente: CLEIDInEIA SAnTOS DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 19/05/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira da Silva 
e de Neuza dos Santos.

O pretendente: GuILhERME DA CunhA MACEDO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/01/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Silva Macedo e de Sandra da Silva 
Cunha Macedo. A pretendente: AnA CAROLInE MARQuES FROIS, profissão: auxiliar 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
20/08/2001, residente e domiciliada em Franco da Rocha, SP, filha de Romeu Marques 
Frois e de Maria Celia da Silva Frois.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: JEAn COSTA, estado civil divorciado, profissão mecânico de refrigeração, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (12/09/1983), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Francisco Jose da Costa e de Maria Albeni Silva Costa. A 
pretendente: ShEILA AnDRADE SOuSA, estado civil divorciada, profissão segurança, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (01/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Reinaldo Fortunato de Oliveira e de Eloita Andrade.

O pretendente: EuDALIO TEIxEIRA DE LIRA, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Canhotinho - PE, no dia (04/03/1954), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Irene Teixeira de Lira. A pretendente: MARIA 
hELEnA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão babá, nascida em Igarassu - PE, 
no dia (01/07/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Severino Patricio da Silva e de Rosinete Patricio da Silva.

O pretendente: ERIK AuGuSTO POnTES, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (03/09/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio Pontes e de Ivone Lourenço da 
Silva Pontes. A pretendente: ThAbATA PIDORI IGREJA, estado civil solteira, profissão 
fisioterapeuta, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/06/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Moreira Igreja e de 
Tania Elisabeth Pidori Igreja.

O pretendente: ISRAEL GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Recife - PE, no dia (09/12/1957), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Benedito Gomes da Silva e de Judite Euclides de Freitas. A 
pretendente: DOMInGAS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Belo Campo - BA, no dia (28/03/1963), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Rodrigues da Silva e de Ana Francisca Ferreira.

O pretendente: CAIO VInICIuS CARVALhO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão advogado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/12/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Amarildo de Oliveira 
e de Rosimeire Carvalho de Oliveira. A pretendente: LETICIA CARDOzO MEnEGuELLO, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (19/08/1999), residente e domiciliada em Santo André - SP, filha de Valeria Cardozo 
e de Rogerio Aparecido Garcia Meneguello. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: CLáuDIO ALMEIDA SARILhO, estado civil solteiro, profissão psicólogo, 
nascido nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (18/01/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio Sarilho e de Vilma de Almeida Gama Sa-
rilho. A pretendente: MELISSA GOuLART, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João Roberto Goulart e de Maria Luiza José do Bem Goulart.

O pretendente: ALEx ALVES DE ALbuQuERQuE, estado civil divorciado, profissão 
estoquista, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (21/01/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,- filho de Severino Alves de Albuquerque e 
de Maria José Alves de Albuquerque. A pretendente: nICOLy GuInDALInI COuTInhO,  
estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no 
dia (26/05/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luis 
Roberto Pinto Coutinho e de Raquel Aparecida Guindalini Coutinho.

O pretendente: JhOnATAn MAIA RIOS, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido em Guarulhos - SP (Registrado neste Subdistrito Cangaíba), no dia (06/07/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Agda Maia Rios. A 
pretendente: bEATRIz TEIxEIRA bRITO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (28/12/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silas de Souza Brito e de Marli Teixeira Brito.

O pretendente: MATEuS IzIDORO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de PT, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/05/1999), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geisel Marrão Ferreira e de Ana Glete Izidoro 
Ferreira. A pretendente: GAbRIELLE nASCIMEnTO DE OLIVEIRA,  estado civil solteira, 
profissão auxiliar financeiro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/12/2000), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Gleison Moreira 
de Oliveira e de Joelma Franco de Oliveira.

O pretendente: GILbERTO FERnAnDES, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Osasco - SP, no dia (22/07/1970), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Orlando Fernandes e de Cleide Ornellas Fernandes. A preten-
dente: SELMA EDILEnE bRAVO, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (07/06/1967), no município de SÃO PAULO, SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Antonio Bravo 
Custodio Dias e de Dercia Buzetto Bravo.

O pretendente: ADMILSOn TEIxEIRA DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (12/10/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Camilo de Assis e de Neuza Teixeira 
de Assis. A pretendente: JOSIAnE MOREIRA DO ESPIRITO SAnTO, estado civil divor-
ciada, profissão analista de sistemas, nascida em Guarulhos - SP, no dia (01/04/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José do Espirito Santo 
e de Eliane Moreira Alves.

O pretendente: REnISSOn FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Guarulhos - SP, no dia (27/05/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José dos Santos Ferreira e 
de Gemina Maria da Silva. A pretendente: STEFFAny DA SILVA FELIx, estado civil 
solteira, profissão caixa, nascida nesta Capital, Jaraguá - SP, no dia (19/03/2000), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Andre Felix 
e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: hEnRIK nunES ALVES, estado civil solteiro, profissão operador, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (23/01/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orlando Rodrigues Alves e de Andrea 
Nunes da Silva. A pretendente: ThIELLy KLISSyE ALMEIDA CAVALGAnTE 
DE OLIVEIRA,  estado civil solteira, profissão vendedora, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Daniel Cavalcante de Oliveira e de Mirian Teixeira 
de Almeida Oliveira.

O pretendente: DIVAnILDO APARECIDO SILVA GuSMãO, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (02/12/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Divanildo Gusmão 
Ferraz e de Maria Gercina da Silva. A pretendente: JuLIAnA OLIVEIRA GOnçALVES, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(30/09/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson 
Donizeti Gonçalves e de Maria da Gloria Oliveira.

O convivente: JOSé PAuLO CAVALCAnTE, estado civil solteiro, profissão impressor 
digital, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (10/11/1976), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Tenorio Cavalcante e de Elizabeth 
da Silva Cavalcante. A convivente: ELISAnGELA ROChA GREGÓRIO, estado civil 
divorciada, profissão bancária, nascida em Mococa - SP, no dia (18/08/1983), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Gregório e de Malvina 
Rosa da Rocha Gregório.

O convivente: MARCIO OLIVEIRA SOuzA DOS SAnTOS, estado civil divorciado, 
profissão técnico de enfermagem, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(25/03/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Alves dos Santos e de Josefa Oliveira Souza dos Santos. A convivente: Ju-
LIAnA bARbOSA JAbuR PASSAVAz, estado civil divorciada, profissão arquiteta, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (26/01/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Bonifácio Barbosa e de Rosa 
Maria Sirino Barbosa.

Celso Vergeiro (*)
 
A quarentena e o isolamento 

social no Brasil por conta do 
novo Coronavírus parece não 
ter fim. Estamos há semanas 
sem sair de casa, respeitando 
as medidas de segurança reco-
mendadas pela OMS para tentar 
conter o avanço da pandemia 
no país. Ainda que o governo 
tenha liberado um plano de 
retomada das atividades a 
partir deste mês de junho, são 
várias as empresas que optarão 
por continuar trabalhando em 
esquema home office até o final 
de 2020. 

Sairemos dessa crise com 
novos hábitos de consumo e 
transformações no mercado 
que impactarão para sempre as 
nossas vidas. Profissionais de 
marketing e propaganda, por 
exemplo, com certeza já sentem 
as consequências da Covid-19. 
Marcas, anunciantes e todos 
os players do setor entendem 
que se mostrar sensíveis ao mo-
mento que estamos passando e 
encontrar formas de ajudar no 
combate à doença é mais im-
portante que gerar resultados 
de negócios, indicando uma 
mudança brusca no segmento. 

O grande desafio para as 
agências nesse período tem 
sido encontrar a melhor forma 
de divulgar seus conteúdos e 
estratégias de comunicação. 
Se por um lado a televisão 
voltou a fazer parte da vida dos 
brasileiros durante a reclusão 
forçada, por outro, as mídias 
digitais se constituem como 
protagonistas no cenário. 
Com mais de 120 milhões de 

pessoas com potencial para 
consumir conteúdos de for-
ma online, vira e mexe nos 
deparamos com campanhas 
publicitárias em redes sociais 
como Facebook, Instagram, 
Twitter e Youtube. 

Se antes da pandemia investir 
em TV não era algo tão atrativo 
para as marcas, principalmente 
por conta do alto investimento, 
agora é preciso se reinventar. 
Cada vez mais os anunciantes 
querem marcar presença aonde 
a audiência está e dialogar com 
o público de forma segmenta-
da. Os meios tradicionais não 
deixarão de existir, mas vão 
precisar se conscientizar de 
que os meios digitais vieram 
para ficar e dividir o mercado 
da publicidade por igual. Insti-
tuições que administram seus 
ativos digitais via nuvem e em 
tempo real se destacam. 

Sempre acreditei que pro-
porcionar maior visibilidade 
para as estratégias digitais, bem 
como oferecer maior controle 
e agilidade nas decisões, signi-
ficava economizar um tempo 
que pode ser aproveitado para 
desenvolver postagens mais 
eficazes e assertivas. Consi-
derando as altas demandas de 
artes que estão surgindo para 
unir empresas e clientes, será 
que estou errado? Me coloco à 
disposição para quem quiser 
entender mais do assunto. 

Não estamos no mesmo bar-
co, mas navegamos na mesma 
direção. 

(*) - é CEO da Adstream, 
maior plataforma de armazenamento 

e distribuição de conteúdo 
publicitário do mundo.

Mídias tradicionais e digitais se 
encontram e dividem mercado
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A sensação de retomada 
da economia em 2020 
ficou para trás com 
a chegada de uma 
inesperada pandemia

Está claro que teremos 
uma recessão global 
profunda e generali-

zada num curto prazo, aba-
lando significativamente o 
PIB, gerando dívida pública 
e privada, além do cresci-
mento no desemprego, que 
será maior quando a crise 
do Coronavírus terminar. 
Claramente, muitos setores 
serão afetados. 

Quando haverá a esperada 
recuperação da economia e 
qual forma terá essa recupe-
ração? Depende da efetivi-
dade das medidas adotadas 
pelos governos para conter 
a disseminação do vírus, e o 
que governos e bancos cen-
trais farão para apoiar a crise 
de liquidez das empresas. 

Hoje ouvimos várias análi-
ses que sustentam diferentes 
opiniões sobre a curva eco-
nômica, mas a verdade é que 
a forma que a recuperação 
econômica seguirá depende 
de como serão as curvas 
pandêmica e de insolvências 
corporativas. 

Por um lado, um aquecido 
e insensato debate político e 
econômico em conflito com 
a saúde como se as duas 
questões não estivessem 
altamente correlacionadas e 
interdependentes. Por outro 
lado, um vírus que empurrou 
a sociedade para o digital, um 
modelo que já era experi-
mentado nos nossos hábitos 
há anos, mas definitivamente 
a emergência desta crise 
tornou ainda mais urgente 
a transformação digital e a 
adaptação de processos. 

A Covid-19, sem dúvida, 
acelerou uma cultura que 
estava em andamento em 
muitas empresas e o impacto 
dessa pandemia demonstrou 
claramente às organizações 
como a transformação digital 
é vital para a sobrevivência de 
qualquer empresa e serviço. 

E como será depois desta 
comprovação aprendida à 
força? O Coronavírus foi um 
acelerador da digitalização 
e forçou uma dinâmica de 
trabalho 100% remoto, fa-
zendo as empresas experi-
mentarem desde as funções 
internas, até as reuniões, as 

viagens e as relações comer-
ciais a distância. O que antes 
era apenas um complemento 
de trabalho presencial, vai 
se tornar um padrão de 
trabalho. 

Mas a aceleração mais inte-
ressante será na mudança de 
mentalidade, tanto de consu-
midores, como de empresas, 
que abraçarão cada vez mais 
o “digital first approach”. O 
que precisa ficar claro neste 
cenário é que a experiência 
digital não será mais apenas 
complementar aos canais 
tradicionais, mas passará a 
ser a principal maneira de 
interação e negócios. 

Isso significa a necessidade 
ainda maior de oferecer uma 
experiência de excelência e 
personalizada, que implica 
em investimentos em Inte-
ligência Artificial, Machine 
Learning, Data & Analytics, 
Integração, Agilidade, As-
sistentes Virtuais, Omni-
canalidade e, claramente, 
uma aceleração ainda maior 
para o uso da nuvem como 
tecnologia fundadora da 
transformação digital, que 
possibilita o ecossistema 
operar digitalmente. 

No meio do caminho, a 
segurança cibernética, que 
vai imperar e ser crucial num 
mundo em que as interven-
ções serão cada vez mais 
virtuais. Na ponta, a acelera-
ção de soluções de Realidade 
Aumentada, Realidade Mista 
e Realidade Virtual serão pre-
cursores de um mundo cada 
vez mais remoto, distribuído 
e digitalizado. 

Ao final dessa equação, 
teremos um mundo em que 
os negócios se voltarão não 
apenas à criação de valor 
para o cliente, garantindo 
uma boa experiência, mas 
também uma convivência 
virtual, com o sentimento 
de engajamento e pertenci-
mento que reúne o cliente, 
o colaborador e o parceiro, 
todos num ambiente de com-
partilhamento e unicidade. 

Depois da pandemia, surge 
um mundo digital, acelerado 
para um cenário que natu-
ralmente ocorreria daqui, a 
aproximadamente, dez anos. 
Quem se preparar para isso, 
seguirá o curso natural dos 
negócios. 

(*) - É CEO da Engineering Latam, 
companhia global de TI e Consultoria 

especializada em Transformação 
Digital (www.engdb.com.br).

Filippo Di Cesare (*)
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A pandemia empurrou a 
sociedade para o digital: 

como será depois?

Roberto Folgueral (*)

Criado em 2009, por 
meio do BNDES, o 
FGI, objetiva facilitar 

a obtenção de crédito por 
micro, pequenas e médias 
empresas. Além disso, trata 
sobre a cobertura das ope-
rações contratadas, junto 
às instituições financeiras 
autorizadas. O Pronampe 
também é um programa de 
crédito, instituído pela lei 
13.999 de 18 de maio último, 
que se destina ao desenvol-
vimento e fortalecimento 
dos pequenos negócios, op-
tantes ou não pelo Simples 
Nacional. 

 Empresas com fatura-
mento entre R$ 360 mil 
e R$ 4,8 milhões por ano 
podem habilitar-se, mesmo 
com pendências fiscais e 
tributárias. Já os valores de 
crédito podem ser utilizados 
para investimentos, capital 
de giro ou associados. É 
importante frisar que está 
proibido o uso dos recursos 
para distribuição de lucros 
e dividendos entre os só-
cios do negócio. Entre as 
autorizadas a operar as ins-
tituições financeiras oficiais, 
estão: Banco do Brasil, CEF, 
Banco do Nordeste, Banco 

O custo da operação é atraente: Selic + 1,25% ao ano, ou seja, 
algo como 4,25% a.a ou 0,3542 ao mês.
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Milton Jaworski (*)

Um dos grandes mantras de empreen-
dedores ao redor do mundo é de que as 
crises trazem também as oportunidades. 
A frase pode soar otimista, mas carrega 
verdade. Muitas empresas que aparen-
tam estar em crise carecem apenas de 
organização e planejamento estratégico 
para superar essa fase e voltar a viver 
etapas mais tranquilas. Medidas sim-
ples podem causar um bom resultado 
empresarial, independente do quadro 
econômico. 

Entretanto, nem todo empresário está 
apto a identificar as oportunidades e 
riscos envoltos ao seu negócio. Em geral, 
as consultorias financeiras são funda-
mentais nesse processo, identificando 
melhorias e contribuindo para adequar 
o planejamento estratégico. Veja quatro 
pontos importantes desse processo: 
 1) Seja ágil e efetivo - Agilidade 

no processo produtivo, em geral, 
resulta em mais produtividade. 
Ou seja, sua capacidade produ-
tiva estará otimizada conforme 
a demanda, reduzindo custos e 
garantindo um bom atendimento 
ao consumidor. As experiências 
de compra – cumprimento de 
prazos, qualidade do produto e 
do pós-atendimento – determi-
nam a possibilidade de fidelizar 
um cliente ou não. Ou seja, essa 
efetividade precisa ser frequente, 

Medidas simples podem resultar no bom 
resultado empresarial. 
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Como o Pronampe pode ajudar 
pequenas empresas em meio à crise
É importante que os lojistas tenham o conhecimento sobre dois serviços, o FGI (Fundo Garantidor para 
Investimentos) e o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Pequenas Empresas)

ponente, em valor igual ao 
do empréstimo contratado 
acrescida dos seus encargos, 
para as empresas com mais 
de um ano. Para as empresas 
com menos de um ano, a 
garantia deverá ser de 150% 
do valor contraído, acrescida 
dos encargos. Os valores 
do faturamento serão in-
formados diretamente pela 
Receita, já disponibilizados 
mediante mensagens no Do-
micílio Tributário Eletrônico 
das empresas, e aos agentes 
financeiros operadores da 
linha de crédito, também de 
forma eletrônica.

Devemos entender que 
esse recurso não é um fundo 
perdido, ou seja, deverá ser 
devolvido, assim o plane-
jamento financeiro se faz 
muito importante. É essen-
cial que o fluxo de caixa e 
as margens de contribuições 
estejam arrumados. Pois, 
utilizar desses recursos para 
cobrir buracos já existentes 
no passado, apenas agravará 
mais ainda o problema. Com 
isso, devemos entender que 
o Governo não empresta di-
nheiro, ele garantirá aos ban-
cos o valor não adimplido.

 
(*) - É vice-presidente da FCDLESP 

(Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São Paulo).

da Amazônia, dentre outras 
agências oficiais. As demais 
instituições privadas, bancos 
comerciais, deverão solicitar 
a habilitação.

O custo da operação é atra-
ente: Selic + 1,25% ao ano, ou 
seja, algo como 4,25% a.a ou 
0,3542 ao mês. Essa taxa é o 
limite máximo, significando a 
possiblidade de custos ainda 
menor. O prazo para liquida-
ção desse empréstimo é de 36 
meses, não existe a previsão 
de carência, mas os bancos 
podem oferecer, e a definição 
é de cada agente bancário. 
Já o limite de crédito é de 
30% e será calculado com 
base no faturamento de 2019 
declarado à Receita pelo DAS 
- para empresas optantes 

pelo regime do Simples e pela 
ECF – Escrituração Contábil 
Fiscal (a antiga DIPJ), para 
empresas existam há mais 
de um ano.

Para os empreendimentos 
iniciados em 2019, porém, 
com menos de um ano, o 
limite de crédito é de 50% 
do capital social ou 30% da 
média do faturamento men-
sal apurado pelas mesmas 
declarações daquelas com 
mais de um ano, o que for 
mais vantajoso para as em-
presas. Os tomadores do cré-
dito são obrigados a manter 
o número de empregos por 
pelo menos dois meses após 
o recebimento dos recursos. 

A garantia do crédito a 
ser exigida é o aval do pro-

Como organizar a sua empresa 
em cenário econômico desfavorável?

CRM? Tem as informações dos 
clientes, facilitando o atendimen-
to de consumidores? Para cada 
uma dessas perguntas – e para 
cada área –, existem ferramentas 
específicas que devem ser usadas 
pelos departamentos. Um pla-
nejamento estratégico eficaz vai 
levar a integração e a otimização 
dos setores, visando a melhoria 
da performance como um todo, 
mesmo em momentos difíceis.

 4) Implante estratégias de cres-
cimento - O planejamento estra-
tégico vai indicar as estratégias 
de crescimento da empresa. Um 
momento de crise, por exemplo, 
gera oportunidades para setores 
que, na contramão da maioria, 
aumentam os seus resultados. 
Sua empresa pode ingressar nesse 
mercado específico? Em período de 
curto, médio e longo prazos, quais 
serão os investimentos feitos a fim 
de garantir uma empresa saudável? 

Respostas para essas questões são, 
por vezes, difíceis para os empresários, 
visto que estão no dia a dia da empresa. 
Por esse motivo, o frescor de uma con-
sultoria pode auxiliar a identificar essas 
oportunidades e os riscos existentes.

(*) - Formado em Administração de Empresas 
pela Universidade Federal do Paraná, fundou 

a Jaworski Consultoria Empresarial (www.
jaworskiconsultoria.com.br). 

mas ganha ainda mais importância 
em momentos de crise.

 2) Crie diferenciais - Como fazer 
com que o consumidor lembre 
de sua empresa? Um produto di-
ferente, atendimento cuidadoso, 
novidades lançadas, forma de 
comunicação, entre outros aspec-
tos podem significar o diferencial 
da sua empresa em um mercado 
competitivo, levando-o a gerar 
uma relação com a marca ou pro-
duto. Esse diferencial exclusivo é 
determinante para tomar decisões 
do planejamento estratégico.

 3) Use as ferramentas adequa-
das - Sua empresa conta com um 
sistema de gestão? Implantou um 

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.486.258/0001-78 - NIRE: 35300501080

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Março de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30.03.2020, às 11 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/
SP, (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto 
no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. 3. 
Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, 
em edição de 21.02.2020, nas páginas 176 a 179, e no jornal “O Estado de São Paulo”, em edição de 21.02.2020, nas páginas 
1 a 2. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados por Denis Jorge Namur 
Rangel. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das 
Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2019; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) da 
fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes 
apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou 
reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, os quais foram 
apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 04.03.2020, que recomendou sua aprovação. 6.2. Tendo 
em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de R$1.397.581,17, 
aprovar a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 69.879,06, correspondente a 5% do referido lucro líquido, será destinado à 
conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 
1.327.702,11, correspondente a totalidade do lucro líquido ajustado, após as destinação descrita no item (i) acima, será retido, 
conforme previsto no artigo 202, §3º, II da Lei das S.A. 6.3. Aprovar que a verba anual global da remuneração dos administradores 
da Companhia, para o exercício social de 2020, será de até R$ 10.000.000,00. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. São Paulo, 30.03.2020. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - 
Secretário. Acionista Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo 
Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge 
Namur Rangel - Secretário. JUCESP 194.724/20-7 em 04.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 16.03.2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 16.03.2020, às 10 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de 
São Paulo/SP, (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença 
de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”). 3. Mesa. Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Ricardo Annes Guimarães, que escolheu o Sr. Marco Antonio Antunes para secretariá-lo. 4. Ordem 
do Dia: Exame e discussão sobre (i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) a 
proposta da administração para a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31.12.2019; e 
(iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a análise 
e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 16, ‘e’ do Estatuto Social da Companhia, as contas dos administradores, 
o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31.12.2019, os quais deverão ser submetidos à AGO da Companhia; 5.2. Aprovar, nos 
termos do Artigo 16, ‘e’ do Estatuto Social da Companhia, a proposta da administração para a destinação dos 
resultados apurados no exercício social encerrado em 31.12.2019, que deverá ser submetida à Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (i) o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 
é de R$ 1.397.581,17, dos quais (a) o montante de R$ 69.879,06, correspondente a 5% do referido lucro líquido, será 
destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; e (b) o 
montante de R$ 1.327.702,11, correspondente a totalidade do lucro líquido ajustado, após a destinação descrita no 
item (a), será retido, conforme previsto no artigo 202, §3º, II da Lei das S.A. 5.3. Aprovar a convocação da AGO da 
Companhia para o dia 30.03.2020, que deliberará acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) exame e 
discussão a respeito das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e 
do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) 
apreciação da destinação da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 
31.12.2019; e (iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez 
lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 16.03.2020. Mesa: Ricardo 
Annes Guimarães – Presidente; Marco Antonio Antunes – Secretário. Conselheiros Presentes: Ricardo Annes 
Guimarães, Marcio Alaor de Araujo, Marco Antonio Antunes e Leonardo André Paixão. Confere com a original 
lavrada em livro próprio. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Marco Antonio Antunes - Secretário. 
JUCESP 194.270/20-8 em 03.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A procura por divórcio 
tem aumentado durante o 
período de isolamento so-
cial provocado pela pande-
mia da Covid-19. Segundo 
a advogada da área de Fa-
mília e Sucessões, Débora 
Guelman, o convívio inten-
so em virtude da quaren-
tena tem sobrecarregado 
física e emocionalmente as 
famílias brasileiras.

“Esse isolamento social 
forçado pela pandemia 
aumenta o convívio entre 
os casais e justamente 
esse aumento do convívio 
gera conflitos. Por conta 
disso, a probabilidade de 
haver mais divórcios é 
muito maior”, disse Dé-
bora Guelman, em entre-
vista à Rádio Nacional. A 
advogada afirma que cerca 

Cerca de 70% dos pedidos de divórcio 
são iniciados pelas mulheres.
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Aumenta procura 
por divórcio durante a pandemia

Já o divórcio judicial ou liti-
gioso é realizado diante de 
um juiz e envolve questões 
mais complexas como falta 
de consenso entre o casal, 
partilha de bens, pensão e 
guarda de filhos.

“Se divorciar não é um 
processo rápido, pelo con-
trário. É um processo de-
morado e muito doloroso. 
Principalmente no aspecto 
emocional e no aspecto 
financeiro. Então, essa 
decisão de se divorciar 
envolve diversos fatores, 
que são impedimentos até 
para pessoa efetivar esse 
divórcio. Normalmente, a 
pessoa pensa por um ano e 
meio, até dois anos, antes 
de se efetivar o pedido”, 
explicou Débora Guelman 
(ABr).

de 70% dos pedidos de di-
vórcio são iniciados pelas 
mulheres, e a reclamação 
mais frequente é a tripla 
jornada. “Essas mulheres 
trabalham, cuidam dos 
filhos e cuidam da casa. 
Então, elas não aguentam 

relacionamentos machis-
tas”, afirmou.

No Brasil há dois tipos de 
divórcios. No mais simples, 
chamado de “extrajudicial”, 
casais podem se separar de 
forma mais rápida, pelo 
cartório, amigavelmente. 
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Matéria de capa

“Ainda que 
seja difícil prever 
todos os efeitos 

da pandemia 
na psicologia 

do consumidor, 
pode-se dizer 

que a forma 
como as marcas 
se posicionarem 

durante a crise será 
fundamental para a 
manutenção dessa 

relação.

São Paulo, terça-feira, 23 de junho de 20206

Freepik

Lyana Bittencourt (*)

Um questionamento existencial é repensar: as compe-
tências que você tem hoje na sua empresa comportam 
as necessidades que ela terá no pós Covid-19? É um 

momento propício para trazer um novo jeito de pensar para a 
empresa e contar com a contribuição cultural de  pessoas com 
origens e expertises diversas.

Uma empresa que teve que (re)nascer mais digital, ágil e ativa 
certamente precisa desenvolver ou trazer pessoas que tenham 
como contribuir com essas competências para os negócios. Esse 
é um aspecto que deve ser considerado por todas as empresas 
que estão sendo obrigadas a acelerar o seu processo de trans-
formação digital. à força.

Ainda que seja difícil prever todos os efeitos da pandemia na 
psicologia do consumidor, pode-se dizer que a forma como as 
marcas se posicionarem durante a crise será fundamental para 
a manutenção dessa relação. Enquanto os consumidores fizerem 
compras por motivos que transcendam a razão, o varejo offline 
permanece relevante mas desempenhando um novo papel e isso 
ainda precisa ser muito explorado pelas empresas. 

As mudanças que se tornarão evidentes 
no pós Covid-19:

1 Meios de pagamento contactless & cashless - Os 
meios de pagamento deverão ser cada vez mais isentos de con-
tato por questões sanitárias. O dinheiro em papel deve definiti-
vamente ficar no passado e a crescente necessidade de eliminar 
cartões e senhas vai exigir a revisão dos devices de pagamento 
pelas empresas. Isso deve acelerar as parcerias entre bancos e 
operadoras de celular e a adoção de tecnologias como QR Code, 
pagamento por aproximação (NFC - Near Field Communication) 
e via celular como como Apple Pay, Android Pay. 

2Digitalização - A digitalização do consumidor é o “novo 
normal” e tende a perdurar após  a crise. Esse fenômeno pode 
ser chamado de “escova de dente”, ou seja, “qualquer coisa que 
você utiliza duas, três vezes por dia, vira seu hábito naturalmen-
te”. E levando em conta que esse aprendizado acontecerá num 

Já passamos pela fase mais crítica, de muitas incertezas e até de um certo pânico em relação à saúde das empresas e das pessoas, agora é hora de 
colocar a cabeça para funcionar e trabalhar todas as alternativas porque o ambiente  empresarial vai passar por várias transformações. 

Com base no que temos hoje, o que podemos fazer por nossas empresas para que elas se mantenham firmes no pós-crise? 

momento de dor, será mais valorizado e mantido. Agora já devida-
mente habituados aos cliques que se traduzem em conveniência 
na porta de casa, à medida que os consumidores começarem a 
voltar a circular nas ruas e no varejo físico, eles vão buscar essa 
experiência fluída do online no offline. 

3Consumo “ativista” e horizontalização das empre-
sas - Isso não significa que as hierarquias serão extintas, mas 
indica uma necessidade de empoderar as equipes, incentivando 
a autogestão e a confiança nas entregas. Por conta dos efeitos 
da pandemia os consumidores devem ficar mais ponderado em 
relação ao custo de produtos e serviços por medo de consumir e 
gastar suas reservas; menos fiel a marcas e mais aberto a testar 
aquelas que ofereçam mais valor, propósito e conexão pelo menor 
preço; e mais ativista de causas reais e ao propósito das marcas, 
avaliando as atitudes e o posicionamento delas perante a crise.

4Economia da experiência - Apenas consumo de bens e 
serviços não serão  mais suficientes para os consumidores; cada 
vez mais as experiências são desejadas e demandadas para as 
marcas. Há o desejo latente por um envolvimento mais humano 
e emocional. Já passávamos por um processo de conscientização 
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sobre a necessidade de ressignificação do papel da loja vistas as 
mudanças de cenário no varejo. 

O varejo tradicional, mesmo que em um mundo digitalmente 
renovado pós Covid-19, passará a ser exigido ainda mais, e as 
lojas poderão ser usadas como mídia para atrair clientes e, suas 
plataformas online, um canal para transacionar as vendas. As 
experiências, que serão ainda 
mais valorizadas daqui pra 
frente, têm a loja física como 
morada. É lá que o cliente vai 
efetivamente encontrar valor 
pelo relacionamento que esta-
belece com as marcas

5Lives - Além do shift to 
online na forma de se comunicar 
e se posicionar, outra mudança 
importante apresentada neste 
momento com a força de um 
tsunami é do consumo online, 
com lives para vender ou esti-
mular o consumo de produtos. 
O resultado quase sempre são 
mais e mais vendas. Algumas 
características que fazem 
desse modelo um sucesso são:  
pessoalidade, apelo emocional, 
influencia, realismo, sensação 
de pertencimento e interação 
em tempo real. 

6A vida na nuvem - Se a dúvida antes era entre online 
ou físico, agora vai muito além. Físico com entrega direta, online 
por voz, live commerce, streaming, marketplaces, redes sociais, 
apps e uma profusão de universos que habitam na nuvem e que 
traduzem desejos e necessidades de consumidores já quase que 
totalmente adaptados à realidade do universo digital.  

7Conversational Commerce - O shift to online dá espa-
ço para o varejo de voz crescer de forma ainda mais acelerada 
do que o previsto, com dispositivos como Alexa. Esse modelo 
simplifica as transações, eliminando a necessidade de buscar os 
mais diversos devices e apps para se informar sobre produtos e, 
finalmente, fazer compras. Isso torna o hábito de comprar mais 
fluido e sem atrito e as relações com as marcas ficam ainda mais 
íntimas. A privacidade estará cada vez mais posta à prova e o 
voto de confiança do consumidor ainda maior.  

8União dos players - Para sair fortalecidas da crise, as 
empresas devem intensificar fusões e aquisições. Algumas em-
presas se tornarão mais acessíveis em termos de investimento aos 
olhos dos investidores e, ainda assim, como uma oportunidade de 
ampliar mercado, ampliar escopo, angariar novos consumidores. 

9Foco no mercado interno, local e regional - As 
cadeias de abastecimento podem se voltar para dentro, buscan-
do minimizar os efeitos da alta dependência de fornecedores 
asiáticos no suprimento de itens essenciais para a fabricação 
de produtos. As empresas tenderão a buscar menor depen-
dência de poucos fornecedores e vão ampliar seus “colchões” 
de abastecimento. 

E com isso, a fabricação de itens em locais mais próximos deve 
ser também resultado desse processo. E o consumidor vai redes-
cobrir a beleza da proximidade e da possibilidade de construir 
um relacionamento com o comércio local. 

(*) - É diretora executiva do Grupo Bittencourt - consultoria especializada em 
desenvolvimento, expansão e gestão de redes de franquias e negócios 

(www.bittencourtconsultoria.com.br).
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o novo MErCADo E A vELoCiDADE 
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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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)
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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
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

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. 

Mediante a crise eco-
nômica instalada, 
diversas empresas 

precisaram buscar alter-
nativas para não fecharem 
as portas. Só neste ano, de 
acordo com uma pesquisa 
do Sebrae, 600 mil micro e 
pequenas empresas fecha-
ram as portas e 9 milhões 
de funcionários foram de-
mitidos. Diante disso, num 
olhar das empreendedoras 
femininas que conseguiram 
manter suas empresas fun-
cionando, como é que elas 
estão passando por esse 
cenário? 

No caso da MCM Brand 
Group, Mônica Schimenes, 
CEO do grupo, comenta 
que precisaram passar 
por diversas mudanças, 
uma alteração sensível no 
faturamento previsto para 
o ano, eventos cancelados, 
clientes em gestão de crise 
e com verbas totalmente 
congeladas. “Esse cenário 
foi assustador, mas fiz tudo 
ao meu alcance para reduzir 
os custos para não impac-
tar tanto a vida dos meus 
colaboradores. Eu poderia 
ter fechado a agência, mas 
preferi preservar meu time 
e seguir acreditando que vai 
dar certo”, comenta. 

Schimenes também afir-
ma que o diálogo foi o 
principal aliado para esse 
momento de mudança. “Foi 
preciso entender junto do 
time a situação para que 
pudéssemos nos adaptar. 
Estudamos, conversamos 
muito com nossos clientes 
e buscamos olhar para nos-
sas demandas com outra 
perspectiva. Dessa forma, 
encontramos soluções e re-
tomamos para nossa visão 
positiva diante de tudo”, 

Mônica Schimenes, CEO do MCM Brand Group.

Empreendedorismo 
feminino: como manter o 

negócios em tempos de crise
Todo empreendedor que busca se estabelecer no mercado precisa se 
questionar diariamente quais passos seguir para não perder o foco

bizbrazilmagazine.com/reprodução

so não é fácil, mas precisa 
ser iniciado e virar uma 
constante. Nós não somos 
árvores, seres estáticos, por 
isso usemos nossas atitudes 
como força de mudança”, 
cita Mônica.

Segundo ela, é possível 
destacar algumas dicas 
para que essa variante seja 
leve e mais facilmente in-
clusa no dia a dia. Confira 
abaixo: 
	 •	Que	 a	 vontade	 de	 ser	

empreendedora seja 
sempre maior que os 
próprios medos. 

	 •	Mulheres	 são	 fortes	 e	
precisam ter consciên-
cia do próprio poder. 
Além disso, não podem 
se esquecer que nunca 
estão sozinhas e estão 
vivendo sempre em 
uma constante variá-
vel. 

	 •	Multiplique	 seus	 co-
nhecimentos, busquem 
redes de apoio, grupos 
de descompressão, 
mentorias. Viver em 
tempos sombrios mere-
ce atenção e dedicação. 
Fonte: MCM Brand 
Group.

finaliza. Mas a partir disso, 
como é que as mulheres 
empreendedoras têm pas-
sado por esse desafio? 

Segundo pesquisas do 
IBGE, antes da pandemia, 
mulheres gastavam, em 
média, o dobro de horas 
semanais que homens em 
atividades de cuidados 
com pessoas e com a casa. 
Já com a pandemia, a ten-
dência é que esse abismo 
tenha se agravado muito 
mais. Mas, tudo começa 
pela educação, é impres-
cindível que seja ensinado 
aos filhos a compartilhar e 
a se conscientizar sobre o 
equilíbrio das atividades da 
casa e dos compromissos 
familiares, de acordo com 
a individualidade de cada 
um. 

“Nós como líderes pre-
cisamos assumir a pos-
tura e cuidado com a 
nossa empresa e todas as 
pessoas que fazem parte 
dela. Incentivar o diálogo 
aberto, transparente e sem 
julgamentos pode ajudar 
na modificação dos vieses 
que já estão arraigados em 
nossa cultura. Esse proces-

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30.12.2019, às 10 horas, na sede social da 
BMG Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° 
andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP, (“Companhia”). 2. 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do 
disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença da única 
acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura 
constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados pelo Sr. Denis Jorge Namur Rangel. 4. Ordem 
do Dia: Exame e discussão a respeito: (i) do aumento do capital social da Companhia no valor 
de R$ 1.500.000,00, mediante a emissão de 1.189.684 novas ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal; (ii) da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso 
aprovada a deliberação anterior; e (iii) da consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. 
Deliberações: A única acionista da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do 
dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Aprovar o aumento do 
capital social da Companhia no valor de R$ 1.500.000,00, passando o capital social dos atuais 
R$ 19.750.000,00 para R$ 21.250.000,00, mediante a emissão de 1.189.684 novas ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,260838 por ação 
(desconsiderados os números após a sexta casa decimal), calculado na forma do artigo 170, 
§1º, II da Lei das Sociedades por Ações. Como resultado da emissão de ações ora referida, o 
capital social da Companhia passa a ser dividido em 20.772.389 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. 5.2. As ações da Companhia ora emitidas são subscritas e integralizadas, 
neste ato, em moeda corrente nacional, por BMG Participações em Negócios Ltda., única 
acionista da Companhia, nos termos do boletim de subscrição anexo à presente ata como 
Anexo I. 5.3. Em razão das deliberações constantes nos itens 5.1 e 5.2 acima, aprovar a 
alteração do Artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subscrito e integralizado, 
é de R$ 21.250.000,00, representado por 20.772.389 ações ordinárias ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § Único – Cada ação ordinária dará direito a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral.” 5.4. Diante das deliberações acima, ratifi car todas as 
demais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este 
instrumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a redação 
constante do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30.12.2019. 7. Assinaturas: Mesa: Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionista 
Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo 
Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionista Presente: 
BMG Participações em Negócios Ltda. - Por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon. 
JUCESP 194.414/20-6 em 04.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição de Ações: Subscritor: BMG Participações em 
Negócios Ltda., com sede em São Paulo/SP, representada por seus Diretores, Marco Antonio 
Antunes, e Eduardo Mazon. Número de Ações Subscritas: 1.189.684 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Preço de Emissão: R$ 1,260838 por ação, calculado na 
forma do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76. Forma de Integralização: nesta data, em 
moeda corrente social. São Paulo, 30.12.2019. BMG Participações em Negócios Ltda. - Por 
Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon. Subscritor. Anexo II - BMG Seguros S.A. - 
Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º: A BMG 
Seguros S.A. é uma sociedade anônima que se rege pelo presente estatuto e pelos dispositivos 
legais aplicáveis. Artigo 2º: A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, podendo a critério e por deliberação do Conselho de 
Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em 
qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou 
correspondentes. Artigo 3º: A companhia tem por objeto social a comercialização de seguros de 
danos em todo o território nacional, podendo, respeitadas as limitações legais, participar de 
outras sociedades. Artigo 4º: O prazo de duração da companhia é indeterminado. Capítulo II 
- Capital Social e Ações - Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 21.250.000,00, representado por 20.772.389 ações ordinárias ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Único – Cada ação ordinária dará direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A companhia poderá emitir ações 
preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único – 
A preferência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do 
capital, sem prêmio. Artigo 7º: Ficam assegurados aos acionistas: (a) o desdobramento de 
títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; (b) o prazo máximo de 60 dias para o 
pagamento de dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de aumento do 
Capital; e (c) a inexistência de qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual que impeça 
ou difi culte a livre negociação das ações, a qualquer tempo. Capítulo III - Assembleia Geral 
- Artigo 8º: O aumento do capital social dependerá de deliberação da Assembleia Geral. Artigo 
9º: Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a 
subscrição do aumento do capital no prazo de 30 dias a contar da publicação de anúncio alusivo 
no Órgão Ofi cial do Estado e em outro jornal de grande circulação. Artigo 10: A Assembleia 
Geral será convocada e instalada em conformidade com a Lei nº 6.404/76, até 31 de março de 
cada ano, e presidida por um dos acionistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da 
mesa. Artigo 11: A Assembleia Geral terá as atribuições previstas na legislação aplicável. 
Capítulo IV - Administração - Artigo 12: A administração da companhia compete ao 
Conselho de Administração e à Diretoria. § 1º – A remuneração global ou individual e anual dos 
administradores será estabelecida pela Assembleia Geral dos Acionistas. § 2º – A eleição ou 
nomeação de administradores da companhia dar-se-á em conformidade com o disposto na 
Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP nº 330, de 09/12/201 e da Circular 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP nº 526, de 25/02/2016 e/ou das normas que 
venham a lhes substituir ou modifi car. Do Conselho de Administração - Artigo 13: O 
Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 10 membros titulares 
e suplentes, em igual número, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 3 anos, 
sendo 1 dos membros designado Presidente do Conselho de Administração, permitida a reeleição 
de todos. § 1º - Alguns dos membros do Conselho de Administração poderão ser Conselheiros 
Independentes, conforme venham a ser expressamente declarados como tais na Assembleia 
Geral que os eleger. § 2º - Para fi ns deste Estatuto Social, esse Conselheiro Independente 
caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a companhia; (ii) não ser acionista da 
companhia; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da companhia, ou não 
ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado à companhia ou entidade relacionada aos 
seus acionistas; (iii) não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou membro da administração 
da companhia, de qualquer dos acionistas ou de sociedade controlada, controladora ou sob 
controle comum da companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de 
serviços ou produtos da companhia; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou 
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à companhia; (vi) não ser 
cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da companhia; (vii) não receber 
outra remuneração da companhia além da relativa ao cargo de Conselheiro. § 3º – Findo o 
mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos 
até a investidura dos novos eleitos. Artigo 14: O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado por seu Presidente e, 
extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, 
por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rmação de recebimento, com 
antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a 
data, hora e local da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões 
da respectiva reunião. § 1º – As reuniões do Conselho de Administração somente serão 
instaladas com a presença de, no mínimo, 2/3 de seus membros. § 2º - Os Conselheiros poderão 
excepcionalmente participar das reuniões de Conselho de Administração por meio de 
teleconferência ou videoconferência ou qualquer outro meio permitido pela legislação brasileira, 
desde que referido conselheiro informe tal fato previamente ao Presidente do Conselho de 
Administração, justifi cando a necessidade de sua participação por referidos meios. § 3º – As 
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas (i) por unanimidade dos membros 
presentes, quando instaladas com a presença de apenas 2/3 de seus membros, nos termos do § 
1º acima; ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instaladas com a presença de todos 
os membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas 
hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sociedade, tendo o 
Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 15: 
Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de Administração, 
este poderá designar substituto, sendo necessariamente membro do Conselho de Administração, 
que exercerá a competência plena designada ao Presidente de Conselho de Administração, 
inclusive o voto de qualidade mencionado no § 3º do Artigo 14 acima. Na falta de tal designação, 
os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para reunião específi ca, na 
abertura de cada reunião. § 1º – Os Conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião 
do Conselho de Administração poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, 
desde que indique por escrito o nome do Conselheiro que irá substituí-lo e outorgue a este os 
poderes necessários e específi cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome 
do Conselheiro substituído, como se o mesmo estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto 

por escrito ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via fax, carta 
registrada, e-mail com entrega devidamente comprovada ou carta entregue em mãos, 
autorizando o secretário da respectiva Reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em 
seu lugar. § 2º – No caso de vacância de cargo de membro do Conselho de Administração, por 
morte, renúncia, destituição, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será 
eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Artigo 
16: O Conselho de Administração tem a competência que a lei lhe confere mais as seguintes 
atribuições: a) fi xar a orientação geral dos negócios da companhia e aprovar o respectivo 
orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da Diretoria, dos comitês de administração, 
subordinados ao Conselho de Administração, fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de 
atuação, podendo ainda atribuir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais a 
qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria, com a intitulação que entender conveniente, 
respeitadas as limitações previstas neste Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da 
Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos que julgar 
necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da 
administração, as demonstrações fi nanceiras da companhia, os pareceres dos auditores 
independentes, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; 
f)  autorizar a participação da companhia e a alienação da participação da companhia, em outras 
sociedades não integrantes do conglomerado BMG, em valores superiores a R$ 500.000,00; g) 
autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos 
imobilizados em valores superiores a R$500.000,00]; h) autorizar a contratação de operações da 
companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos 
sejam superiores a R$500.000,00; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito 
pela companhia; j) autorizar previamente a contratação de operações de captação de recursos 
pela companhia, no mercado local ou internacional, em valores superiores a R$ 500.000,00; k) 
autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos 
negócios, tendo a companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços e 
afi ns, em valor superior a R$ 500.000,00; l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela companhia 
nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e indicar o representante 
legal da companhia que comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a companhia 
em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração 
e eventuais gratifi cações aos administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes 
dos representantes da companhia a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das 
quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) 
aprovar e alterar o organograma funcional da companhia; p) aprovar todos os regimentos 
internos e políticas dos comitês da companhia; q) escolher e destituir os auditores independentes; 
r) deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do 
país ou no exterior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria 
e empregados nos lucros da companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste 
Estatuto, resolvendo os casos omissos; u) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o 
desempenho dos comitês constituídos; Artigo 17: Compete ao Presidente do Conselho de 
Administração: a) convocar a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as reuniões do 
Conselho de Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da 
Diretoria - Artigo 18: A Diretoria da companhia, eleita pelo Conselho de Administração, será 
composta de no mínimo, 02 e, no máximo, 05 membros, compreendendo os cargos de 1 Diretor 
Executivo Presidente, e até 04 Diretores Executivos, na conformidade do que for estabelecido pelo 
Conselho de Administração ao prover esses cargos. § 1º – O Conselho de Administração fi xará as 
quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que 
ocupará a função de Diretor Executivo Presidente, bem como os que ocuparão os cargos de 
Diretores Executivos. No mesmo ato serão defi nidas as responsabilidades e atribuições de cada 
um deles. § 2º – O Diretor Executivo Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate 
nas votações do colegiado. § 3º – Sempre que necessário, os Diretores serão substituídos por 
designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato 
restante do substituído. Artigo 19: Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos Diretores 
Executivos, além das atribuições legais: (a) participar das reuniões da Diretoria; e (b) fazer com 
que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, 
dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Artigo 
20: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete 
especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo 
Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a 
gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a 
plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de 
Administração; (iii)  Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido pelo Conselho de 
Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) 
Coordenar a atuação dos Diretores Executivos, bem como o acompanhamento dos respectivos 
desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de caráter de urgência, 
de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos Diretores Executivos: (i) 
colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas funções; (ii) administrar e 
supervisionar as áreas que lhes forem cometidas na forma do parágrafo primeiro do artigo 16; (iii) 
supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta 
e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões de sua 
alçada. Artigo 21: O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 3 anos, permitida a 
reeleição. § Único – Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de 
seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 22: Os membros da Diretoria fi cam 
investidos dos mais amplos poderes de administração da companhia, inclusive para praticar 
todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da companhia, observado sempre o disposto 
no artigo 16 deste Estatuto Social, devendo todos os atos, contratos ou documentos que criem ou 
exonerem de responsabilidade a companhia, serem assinados por 2 diretores. § Único – Na 
hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá nomear, entre os 
diretores executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outros diretores, em seu lugar, 
com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23: A companhia também poderá ser 
representada por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 Procuradores, 
respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. § 1º: A 
constituição de procuradores deverá ser assinada por ao menos 2 Diretores. § 2º – Nas 
constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o 
foro em geral, visando a postulação de medidas ou defesa da companhia, esta poderá ser 
representada por 2 Diretores. Artigo 24: As procurações outorgadas pela companhia 
especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações 
“ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal - 
Artigo 25: A companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto 
de 3 membros efetivos e suplentes, em igual número. A eleição, instalação e funcionamento do 
Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76. Artigo 26: Na 
oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos 
membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício 
Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 27: O exercício social terá a duração de 1 
ano e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. § Único – Em 30 de junho e 31 de dezembro 
serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras contábeis aplicáveis. Artigo 28: Ao fi m 
de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 
companhia, as demonstrações fi nanceiras previstas pela Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e 
Dividendos - Artigo 29: O lucro da companhia será apurado conforme as prescrições legais. 
Artigo 30: O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (a) 5% serão aplicados na 
constituição da reserva legal até o limite de 20% do capital social; (b) 25%, no mínimo, do lucro 
líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, serão destinados ao 
pagamento dos dividendos obrigatórios; e (c) a Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho 
de Administração, poderá destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções 
previstas na lei ou neste Estatuto. § 1º – Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos 
juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 
9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo 
obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela companhia para 
todos os efeitos legais. § 2º – É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas 
gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria e empregados nos lucros da 
companhia de até 10% do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto de renda. § 3º – A participação aos empregados de que trata o parágrafo 
anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, 
cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 31: O Conselho de Administração poderá declarar 
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 
último balanço anual ou semestral. § 1º – A companhia poderá levantar balanço e distribuir 
dividendos em períodos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais, a critério da 
Assembleia Geral, respeitado o limite legal. § 2º – O Conselho de Administração poderá autorizar 
a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 
9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é 
facultada neste artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. § 3º – Os dividendos não reclamados 
dentro do prazo de 3 anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor da 
companhia. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo 32: A companhia entrará em liquidação 
voluntária ou compulsória, nos casos previstos em lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante e o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2019
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