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O sistema cooperativo foi criado para ajudar no compartilhamento de 
interesses mútuos, em que várias pessoas se unem para conseguir uma 
melhor negociação. Quando a sociedade é formada, acontece a redução 
da desigualdade e as vantagens vêm para todos, independentemente 
das posses ou tamanho. No cooperativismo, todos têm os mesmos direi-
tos, proporcionais à sua contribuição e à participação na cooperativa. 
Neste momento, a melhor solução só poderá vir do compartilhamento 
de ajuda e interesse pela sociedade, assim como já demonstrado em 
todos os eventos críticos na história da humanidade.   

Cooperativismo na recuperação do país

O impacto da COVID-19 se deu em diversas frentes do país. No campo 
da saúde, um desafio colossal para as autoridades responsáveis. Para 
os trabalhadores, uma necessidade imediata de se adaptar a decretos 
emergenciais de quarentena, visando frear a curva de contaminação 
do vírus. Quando adentramos o aspecto empresarial, o número de 
obstáculos também é ponto inquestionável de atenção por parte de 
líderes e gestores.   

Nova mentalidade tecnológica
Depois de um início de ano conturbado, cheio de polêmicas envolvendo 

o setor de Energia Solar e a revisão das regras para a Geração Distribuída 
pela Aneel, vivemos um clima de suspense por conta da pandemia causada 
pelo novo Coronavírus. Grande parte das empresas precisaram paralisar 
suas operações presenciais de imediato a fim de cumprir a quarentena 
imposta pelos governos. Além das companhias, uma série de profissionais 
autônomos, que atuam no setor de energia solar, viram-se, de uma hora 
para outra, obrigados a diminuir o ritmo de suas atividades.   

Negócios no setor de energia solar
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Negócios em Pauta

Usina Solar e Logística
A DHL Supply Chain, líder em armazenagem e distribuição, 

e a GLP, líder em gestão de investimentos em real estate, se 
uniram para transformar o Centro de Distribuição da Nike 
em uma das instalações de armazenagem mais sustentáveis 
do Brasil. Localizado em Louveira e com 26.700 m² de área 
construída, o CD agrega boas práticas sustentáveis e uma 
usina de energia solar na cobertura do armazém que produz 
80% da demanda de energia da operação. A potência da 
usina é de 785 kWp, com uma geração média mensal de 
100 mil kWh, é o maior em um empreendimento logístico 
no País.    Leia a coluna completa na página 3

Allison Valentim/tecnologistica.com

News@TI

Estão abertas as inscrições para o Inovativa 
Brasil

@Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do ano 
do InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de 

startups da América Latina. De 29 de junho a 03 de agosto, 
soluções brasileiras inovadoras, de qualquer segmento, podem 
se inscrever gratuitamente pelo site https://www.inovativabrasil.
com.br/ciclo20202/. Até 160 startups serão selecionadas para 
uma aceleração de quatro meses, com mentorias, treinamentos, 
conexões e capacitações online que ajudarão os participantes 
a crescer e impactar cada vez mais a sociedade. Ao final, os 
empreendedores se apresentam a uma banca de investidores, 
aceleradoras, mentores e fundos de investimento. O objetivo 
é preparar startups em estágios de operação e tração para 
interagir com investidores e conquistar novos clientes.   
Leia a coluna  completa na página 2
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O contexto atual em 
função da pandemia da 
Covid-19 está levando 
muitas empresas a 
repensarem os negócios

Felizmente, muitos aspectos 
que antes ainda não eram 

fatores primordiais para muitas 
organizações começaram a fazer 
sentido de modo mais intenso, 
principalmente relacionados com 
a saúde, segurança do trabalho, 
sustentabilidade do negócio e do 
espaço físico (arquitetura).

A saúde foi o pivô deste movimen-
to de mudança, que já era um cami-
nho sem volta, pois fatores como 
estresse, ansiedade, transtornos 
mentais, psíquicos e comportamen-
tais já assolavam os espaços de traba-
lho antes do advento da pandemia. E 
aliado à saúde, o edifício se relaciona 
diretamente, pois é a conexão direta 
com estímulos que o espaço pro-
voca, seja pelo ar que respiramos, 
pelos materiais empregados, pela 
iluminação e ventilação, sistemas 
de resíduos, ruídos, e outros tantos 
aspectos que influenciam a vida dos 
colaboradores. 

Entendo que os espaços ar-
quitetônicos são o cenário onde 
as empresas atuam, as pessoas 
realizam as atividades, as máquinas 
e equipamentos estão instalados, 
os fluxos operacionais acontecem, 
os recursos são atribuídos, entre 
outros. Em virtude da necessi-
dade de enfrentar este momento 
ímpar, apresento três estratégias 
que podem ajudar as empresas e 
incrementar os espaços físicos.

1. Espaços de trabalho inteli-
gentes - Os Smart Workplaces são 
espaços flexíveis, híbridos e interati-
vos. Abrir a possibilidade de trabalhar 
3x2 ou 4x1, por exemplo, possibilita 
que sejam liberados espaços físicos 
abertos, favorecendo o distanciamen-

Espaços corporativos: 3 estratégias 
arquitetônicas para o contexto atual e futuro
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to das pessoas.  Trabalhar três dias 
em casa e dois dias no escritório, por 
exemplo, é uma das possibilidades 
que o trabalho remoto permite, desde 
que a tecnologia e a segurança remota 
atendam às necessidades. 

Espaços de coworking deixam 
de ser somente destinados para 
startups e adentram as empresas. 
Mobiliários ativos e despersonali-
zados ganham força. Layouts que 
favorecem a circulação e movi-
mento corporal são estratégias 
significativas. Assim, os projetos 
arquitetônicos dos espaços físicos 
devem ter projeto especial para 
considerar as necessidades de 
acordo com a cultura e política 
organizacionais, seja no ambiente 
corporativo, seja no home office.

2. Espaços de trabalho 
saudáveis [Health Workspa-
ces] - Rever e adaptar todos os 
espaços arquitetônicos para que 
atendam às questões sanitárias é 
uma das premissas. E para isso, 
devem ser consideradas questões 
como distanciamento social, es-
colha e adequação de materiais, 
considerações sobre a ventilação, 
iluminação, conforto higrotérmico, 
acústico, visual e olfativo.

Conforme pesquisa do Inter-
national Stress Management As-

e umidade para garantir condições 
de qualidade para os usuários em 
períodos frios e quentes, estudo 
de viabilidade de equipamentos e 
sistemas, biofilia, e outras estraté-
gias, a fim de atender às premissas 
da arquitetura bioblimática. 

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

À medida que o trabalho for 
retornando, é preciso que as em-
presas melhorem a capacidade 
de combater o vírus, assim como 
a qualidade dos espaços físicos. 
Pensando em tudo que estamos 
vivendo, encorajar e engajar o 
cuidado integral com a saúde do 
colaborador deve fazer parte de um 
plano entre colaborador e gestor.

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

Somar a interatividade, a inter-
net e as tecnologias pode aumentar 
a inteligência das coisas, favore-
cendo a dinâmica dos espaços e 
sistemas mais saudáveis. E você, 
está preparado para a nova rea-
lidade dos espaços corporativos 
saudáveis?

(Fonte: Giselle Dziura é Arquiteta e 
Urbanista, doutora em Arquitetura 

e coordenadora dos cursos de pós-
graduação em Arquitetura do Centro 
Universitário Internacional Uninter).

Espaços de 
coworking deixam 
de ser somente 
destinados para 
startups e adentram 
as empresas.

sociation, o estresse representou 
45% de todos os dias de trabalho 
perdidos por problemas de saúde.  
E, consequentemente, essa con-
dição acaba impactando na sua 
produtividade. Somada à questão 
de mudanças atuais devido à pan-
demia, os espaços arquitetônicos 
requerem um funcionamento cada 
vez mais saudável.

3. Espaços corporativos sus-
tentáveis (Sustainable Work-
places) - Os recursos ambien-
tais utilizados em uma empresa 
referem-se à minimização do uso 
energético, a preservação dos 
recursos como água, à redução 
de resíduos, entre outros. Sobre a 
gestão patrimonial busca-se a du-
rabilidade, facilidade de manuten-
ção, flexibilidade, adaptabilidade e 
redução de custos com limpeza e 
manutenção. 

Por conforto, saúde e bem-estar, 
os espaços corporativos devem 
otimizar os insumos solares, vento 

QUAIS SãO OS 
CUIDADOS PARA 
FECHAMENTO 
DEFINITIvO DE 
UMA EMPRESA

FINgIR-SE DE MORTO ESTá LONgE DO IDEAL

    Leia na página 6

Concessão de benefícios
O ministro Paulo Guedes afirmou 

que o programa para geração de 
empregos formais vai atender cer-
ca de 30 milhões de trabalhadores 
que estão recebendo o auxílio 
emergencial de R$ 600, pago em 
razão da pandemia. Com o paga-
mento do auxílio emergencial o 
governo descobriu “38 milhões 
de invisíveis no Brasil. 10 milhões 
são realmente muito pobres, já os 
outros são empreendedores, são 
trabalhadores por conta própria".

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quais-sao-os-cuidados-para-fechamento-definitivo-de-uma-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-01-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/malha-fiscal-irpf-novo-servico-da-receita-federal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-do-cooperativismo-na-recuperacao-do-pais-pos-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-retomada-dos-negocios-no-setor-de-energia-solar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-futuro-pos-pandemia-passa-por-uma-nova-mentalidade-tecnologica/
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A sustentabilidade é o 
único caminho

Viviane Mansi (*)

Isso é bom – sem políticas públicas 
adequadas levaremos mais tempo 
para avançar. Mas o diálogo nem 

sempre é fácil: a famosa polarização 
impede o avanço: de um lado os de-
fensores da conservação ambiental, 
do outro quem entende a importância 
da economia em primeiro plano. Por 
que insistir que a agenda ambiental 
tem que conflitar com o progresso 
econômico, com o agronegócio, com 
a construção? Essa ditadura do “ou” 
precisa dar espaço para a colaboração 
do “e”. A pergunta é como podemos 
criar soluções que permitam avanços 
para todos?

O próprio setor que eu faço parte 
passa por mudanças intensas, talvez as 
maiores do século, e sustentabilidade 
está no centro delas. Estamos diante de 
um cliente que repensa suas práticas e 
consumo. Os carros híbridos (que al-
ternam combustível fóssil com energia 
autogerada) são uma realidade desde 
1997. O primeiro modelo, hoje, divide 
espaço com 15 milhões de carros ele-
trificados no mundo e a Toyota avança 
na construção de uma sociedade à base 
de hidrogênio, ou seja, que tenha índice 
de poluição perto de zero.

Mas voltemos ao ponto central - estu-
dos recentes (como o The Global Risks 
Report 2020, publicado pelo Fórum 
Econômico Mundial) têm apontado 
que os principais riscos a longo prazo 
no mundo estão ligados a prejuízos ao 
meio ambiente. Clima extremo, desas-
tres naturais, perda de biodiversidade 
e crise hídrica estão no topo das pre-
ocupações.

Mais da metade do PIB total do mun-
do (cerca de U$ 44 tri) é dependente 
da natureza, tais como os setores de 

a Fundação Toyota realiza o projeto 
Águas da Mantiqueira, em parceria com 
a Fundepag, a agrofloresta – sistema de 
plantio de espécies agrícolas e florestais 
em um mesmo local – tem se mostrado 
uma alternativa econômica e ambiental 
viável. São possibilidades que têm o 
potencial de ampliar a capacidade de 
produção de alimentos e avanço na 
infraestrutura verde.  

A gente precisa estimular a ciência 
e usá-la para ampliar caminhos e solu-
ções. O mundo está mudando e se torna 
cada vez mais evidente a urgência da 
busca pela construção sustentável para 
as condições de vida no planeta. É o 
momento de transformar o mundo no 
lugar que ele deve ser. A sustentabili-
dade é o único caminho. Só precisamos 
admitir que ele é o mais rápido, melhor 
e menos custoso.

(*) É Presidente da Fundação Toyota do Brasil.

São Paulo, quarta-feira, 01 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“A gente precisa 
estimular a ciência 

e usá-la para 
ampliar caminhos e 
soluções. O mundo 
está mudando e se 

torna cada vez mais 
evidente a urgência da 
busca pela construção 

sustentável para as 
condições de vida no 

planeta.”

Não é de hoje que a pauta de meio ambiente tem dominado debates de políticas mundiais

OpiniãO
O banco, a corretora e a 
roupa de homem-aranha 

Aqueles mais 
adeptos das redes 
sociais certamente 
já viram um meme 
muito famoso, 
constantemente 
usado em discussões 
políticas. 

Na imagem, originária de 
uma revista em quadri-
nhos, alguém vestido 

de Homem-Aranha está com 
o dedo em riste para outra 
pessoa também vestida de 
Homem-Aranha, que devolve 
o gesto, provavelmente se acu-
sando de serem impostores. 
Esta imagem é comumente 
usada na internet quando uma 
personalidade critica outra por 
ser ou fazer alguma coisa de 
errado, mas sem qualquer mo-
ral para isso, pois é conhecida 
pelas mesmas atitudes. Ironi-
camente, não foi na política, 
mas no mercado financeiro, 
que este meme encontrou seu 
retrato fiel. 

Nesta semana, os quartei-
rões em volta da Faria Lima 
se agitaram em meio a um 
desentendimento curioso 
entre a maior instituição 
bancária e a maior plataforma 
de investimentos do país, da 
qual a primeira é sócia. Em 
sua nova peça publicitária, o 
banco acusou as corretoras, 
por meio de seus agentes au-
tônomos de investimentos, de 
não trabalharem a serviço dos 
clientes que investem por lá, 
e sim em busca de comissões. 
Por outro lado, a plataforma, 
por meio de seu fundador e 
controlador, disse que seu 
processo de remuneração 
sempre foi transparente e que 
é justamente o banco que não 
coloca o cliente em primeiro 
lugar. 

Seria uma discussão muito 
nobre, com dois lados aparen-
temente querendo oferecer 
o melhor serviço. Seria... se 
fosse verdade. Ao longo de 
décadas, os bancos nadaram 
de braçada. Sob a custódia 
deles, estava basicamente toda 
a riqueza da população. Como 
contrapartida, ofereciam op-
ções de investimentos caras 
e com rentabilidade reduzida 
para os clientes, que não viam 
outras opções e aceitavam 
quase cegamente as orienta-
ções do gerente, uma pessoa 
quase sempre honesta, mas 
profundamente atormentada 
por suas metas internas. 

Esta realidade começou a 
mudar nos últimos anos, com 
o boom das corretoras e suas 
estratégias mais agressivas 
impulsionadas pelas redes so-
ciais e por uma rede de repre-
sentantes oriunda do próprio 
setor bancário. As corretoras 
surfaram na onda da rejei-
ção aos bancos tradicionais, 
até certo ponto justificada. 
Elas apresentaram um novo 
mundo, onde ‘os melhores 
investimentos’ estavam ali, 
disponíveis. O cliente tinha a 
sensação de que agora estava 
livre e consciente sobre as 
decisões acerca do próprio pa-
trimônio. Mas era apenas uma 
sensação. A prática continuou 
exatamente a mesma. 

Tanto os bancos quanto 
as corretoras compartilham 
dos mesmos vícios, oriundos 
do modelo transacional de 
negócios. Gerentes de banco 
e agentes autônomos de in-
vestimento sempre venderam 
produtos, assim como o dono 
de uma loja de roupas. Este 
processo de venda é feito 
com base em uma grande 
assimetria de informações. 
O vendedor tem muito mais 

conhecimento sobre o produto 
do que o comprador, obvia-
mente. Logo, a própria venda 
não pode ser considerada uma 
relação justa. 

Quando se fala sobre o pa-
trimônio de alguém - e muitas 
vezes sobre o dinheiro que essa 
pessoa está guardando para a 
sua aposentadoria, a relação 
deixa de ser apenas desigual e 
passa a ganhar contornos imo-
rais. O vendedor pode até se 
preocupar com o cliente, mas 
ele está muito mais pensativo 
sobre o retorno que aquela 
venda trará a si próprio. 

Em sua defesa, o banco 
acredita que mudar a remu-
neração do gerente e atrelar 
metade dela à rentabilidade 
do investidor representa um 
alinhamento. 

Ora, alguém já ouviu falar 
em alinhamento pela metade? 
Este é um modelo que não 
existe em qualquer lugar do 
mundo e que certamente não 
será inventado no Brasil agora. 
O gerente trabalha para o ban-
co e o agente trabalha para a 
corretora - e é importante que 
isso fique claro. A única opção 
de alinhamento de interesse é 
por meio do modelo fiduciário, 
onde o planejador financeiro é 
remunerado 100% pelo clien-
te, como se fosse um médico 
ou um advogado. 

Esta briga fratricida entre o 
banco e a corretora tenta des-
viar o foco do problema quase 
todo para o agente autônomo 
de investimento. Mesmo tiran-
do este profissional da equa-
ção, o que sobra são empresas 
dispostas a lucrar por meio do 
número e do volume de tran-
sações. Hoje, com a baixa taxa 
de juros, muitos investidores 
estão insatisfeitos e estão se 
sentindo desassistidos. Então, 
procuram ajuda onde acredi-
tam que vão encontrar uma 
opinião mais isenta. 

É um movimento que ocor-
reu em vários lugares do 
mundo, sobretudo nos mais 
desenvolvidos, como os EUA 
na década de 70 e na Inglaterra 
no fim da década de 80. Primei-
ro, surgiu o modelo bancário 
tradicional, depois o modelo 
por agentes autônomos e, 
finalmente, o modelo fiduciá-
rio, que entrega um resultado 
muito melhor. 

Para tirar a prova, um bom 
exercício seria perguntar para 
os sócios controladores dos 
bancos onde está investido e 
quem cuida do dinheiro deles. 
Se eles fossem tão confiantes 
no próprio modelo, seria de 
se esperar que utilizassem a 
própria instituição para ad-
ministrar suas fortunas. No 
entanto, como não poderia ser 
diferente, seus recursos estão 
sob gestão de family offices, 
que funcionam no modelo 
fiduciário. 

Isso porque somente o pro-
fissional que trabalha com este 
modelo está comprometido 
com o aumento de capital do 
cliente, pois só a ele deve satis-
fações. Eventualmente, sua re-
muneração cresce conforme o 
patrimônio do cliente aumenta 
também. O Brasil só está 
vendo a ascensão do modelo 
fiduciário agora. A Fiduc, por 
exemplo, vem apresentando 
seus melhores resultados de 
captação mês a mês, chegando 
a cerca de R$ 200 milhões sob 
gestão em menos de dois anos 
de existência. 

Esta é uma nova onda, ine-
vitável, e que vai chegar com 
força assim como ocorreu nos 
países desenvolvidos. 

(*) - É fundador e CEO da Fiduc, 
empresa de planejamento financeiro 

e gestão de investimentos.

Pedro Guimarães (*)

construção, agropecuária e alimentos 
& bebidas, que geram U$ 8, 4, e 2,5 tri, 
respectivamente, em valor agregado 
bruto a cada ano.

No Brasil não é diferente. O Relatório 
Temático sobre Polinização, Polinizado-
res e Produção de Alimentos no Brasil 
(2018) aponta que o valor econômico 
do serviço ecossistêmico de polinização 
para a produção de alimentos foi esti-
mado em R$ 43 bi. Mais uma evidência 
de que a economia não avançará, se 
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News@TI
Acesso está com 30 vagas de trabalho abertas

@A Acesso, empresa especializada em serviços financeiros, está com 30 
vagas abertas para os departamentos de Produto, Desenvolvimento, 

Atendimento e Comercial. As posições preenchem cargos relacionados à 
engenharia de software, tanto desenvolvedores quanto líderes, operações 
financeiras, como intercâmbio e prevenção a fraudes, e atendimento ao 
cliente. O processo seletivo é diferente para cada área de atuação. De 
um modo geral, cada departamento vai ter um conjunto diversificado 
de pessoas para avaliar o candidato não só na parte técnica, mas tam-
bém sua bagagem cultural. Além disso, em áreas como engenharia, há 
aplicação de testes técnicos e/ou resolução de casos. Os interessados 
devem enviar o currículo para o e-mail pessoas@acesso.com e mencionar 
o cargo em que têm interesse. A partir daí, basta aguardar o retorno do 
gestor responsável com todas as etapas de avaliação.

Embratel anuncia parceria com a Scitum TELMEX

@A Embratel anuncia parceria com a Scitum TELMEX, maior 
empresa de serviços de segurança cibernética do México, para 

agregar mais expertise no fornecimento da solução Cyber Intelligence 
Embratel ao mercado. A solução aumenta a proteção das empresas de 
ataques cibernéticos, fraudes e invasões que podem colocar em risco 
suas estruturas de TI e de Telecom, além de dados sigilosos de seus 
clientes e executivos. A oferta é indicada para diversos segmentos, 

especialmente o financeiro. O uso de canais digitais para transações 
financeiras trouxe inúmeros benefícios para as instituições e clientes. 
Em contrapartida, com a sua popularização, ganhou também a aten-
ção de hackers e cibercriminosos em busca de oportunidades para 
roubos de dados e senhas. A necessidade de investimento constante 
em atualizações de medidas de prevenção e contenção de riscos não 
só na rede interna das instituições, mas também no vasto ambiente 
da Internet, ficou ainda mais clara com a pandemia do Coronavírus 
(https://www.embratel.com.br/seguranca/cyber-intelligence).

Enciclopédia para colaborar na luta contra o cibercrime

@A Guardicore, líder em segurança de data center e nuvem, anuncia 
o lançamento da Enciclopédia Botnet, criada por sua divisão global 

de pesquisa, a Guardicore Labs. A Enciclopédia Botnet da Guardicore 
fornece uma base de conhecimento universal, continuamente atualizada, 
de campanhas de botnet passadas e presentes pesquisadas pela equipe da 
Labs – muitas das quais anteriormente desconhecidas pela comunidade 
de segurança cibernética – mostrando as maiores ameaças à segurança 
das empresas em um único ponto. A Enciclopédia Botnet é alimentada 
pela Rede Global de Sensores Guardicore (GGSN), uma rede de sensores 
de detecção implementados em data centers e ambientes de nuvem em 
todo o mundo, capazes de capturar e registrar detalhadamente completos 
fluxos de ataque (https://www.guardicore.com/botnet-encyclopedia/).

ricardosouza@netjen.com.br

não estiver em harmonia com o meio. 
A Covid-19 que o diga. O cenário atual 
demonstra que não estamos prepara-
dos para os desequilíbrios ambientais 
e nossa relação com a vida silvestre é 
perigosa.

Precisamos acelerar a busca de 
respostas. Que elas venham da nossa 
atividade direta ou das boas práticas 
das empresas. Aqui no Sudeste, onde 

Viviane Mansi.

A hiperautomação consiste na utilização de 
tecnologias avançadas, como Process Mining, 
RPA, Inteligência Artificial, Machine Learning, 
entre outros sistemas e foca na automação 
de um processo do início ao fim. A ideia é 
combinar tecnologias inteligentes que sejam 
capazes de proporcionar uma interação entre 
softwares da mesma forma que humanos 
lidam com os sistemas – de forma cognitiva.

Considerada pelo Gartner a tendência 
tecnológica número um para 2020, a hipe-
rautomação ganhou ainda mais força após 
a crise global de saúde pública em decor-
rência da Covid-19. Isso porque a adoção 
da quarentena para combater o avanço da 
pandemia evidenciou falhas óbvias nos pro-
cessos de negócio, como a execução manual 
de tarefas, que podem ser substituídas por 
essa automatização inteligente, garantindo a 
manutenção da operação mesmo a distância.

Com a crise seguindo ativa, a adoção 
desse modelo de tecnologia fará a diferença 
na situação atual, criando oportunidades de 

disrupção ou mesmo preparando a empresa 
para a retomada dos negócios após a pan-
demia, cujo cenário ainda exigirá medidas 
seguras de execução de trabalho para não 
tornar a operação uma incubadora do vírus.

Qualquer processo é um possível cenário 
para ser hiperautomatizado, mas não se 
trata apenas de automatizar atividades 
repetitivas. Aqui, o que vale são rotinas que 
necessitem de captura, análise e decisão 
com base em dados. Por isso, os casos mais 
elegíveis à hiperautomação estão relacio-
nados a atividades transacionais, como 
ordem de pagamentos, gestão de estoque, 
monitoração de servidores e aplicações, 
folha de pagamento, mudança de dados 
cadastrais, entre outros.

Ao automatizar tarefas de backoffice, a 
hiperautomação não só torna a operação 
digital mais eficiente e ágil, como também 
possibilita a diminuição de falhas humanas 
e o aumento de produtividade, além da 
redução de custos.

Para auxiliar nessa jornada, o gêmeo digital 
se torna uma poderosa ferramenta de me-
lhoria de processos porque baseia as análises 
em todos os dados existente na organização.

Empresas mais dependentes do trabalho 
manual correm mais riscos comerciais, uma 
vez que estão sujeitas ao fator humano 
para manter a produção ativa. Desta vez, 
a quarentena paralisou automaticamente 
processos de muitos negócios que ainda 
não tinham bons níveis de automatização.

E essa lição que tivemos de uma crise 
repentina é a prova de que não temos o 
controle de outros impactos que podem 
ocorrer, ficando claro que as empresas 
devem avaliar essa tendência para trans-
formar exponencialmente a estratégia de 
inovação dos seus negócios.

(Fonte: Fernando Motta é Head de Process 
Intelligence do gA, companhia global de tecnologia 

que utiliza plataformas digitais e serviços de 
transformação para capacitar grandes empresas).

Hiperautomação para a transformação exponencial do negócio
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D - Quadro de Colaboradores  
A Acesso, empresa especializada em serviços financeiros, abriu 30 vagas 
para os departamentos de Produto, Desenvolvimento, Atendimento e 
Comercial. As posições preenchem cargos relacionados à engenharia de 
software, tanto desenvolvedores quanto líderes, operações financeiras, 
como intercâmbio e prevenção a fraudes, e atendimento ao cliente. Cada 
departamento vai ter um conjunto diversificado de pessoas para avaliar 
o candidato não só na parte técnica, mas também sua bagagem cultural. 
Além disso, em áreas como engenharia, há aplicação de testes técnicos 
e/ou resolução de casos. Interessados devem enviar o currículo para o 
e-mail (pessoas@acesso.com).   

E - Crédito à Microempreendedoras
Uma união entre o Grupo Mulheres do Brasil, a Rede Mulher Em-
preendedora e o Banco Pérola concederá créditos sem juros de R$ 2 
mil ou R$ 3 mil reais, com uma carência de 9 meses e 15 meses para 
pagar, à microempreendedoras que lutam para manter ou iniciar uma 
atividade geradora de renda. Trata-se do Fundo Dona de Mim, que 
nasce com o propósito de oferecer microcrédito produtivo voltado a 
mulheres MEIs de diversas regiões do Brasil, previsto especialmente 
para que o dinheiro sirva para impulsionar ou iniciar o seu negócio, ao 
invés de culminar em mais uma dívida. Para solicitar o empréstimo é 
necessário ser MEI e preencher um formulário disponível em (www.
fundodonademim.org.br). 

F - Indústria Farmacêutica 
O grupo ACG, maior fornecedor mundial de soluções para a indústria 
farmacêutica e nutracêutrica, fortalece sua presença com o lançamento 
de uma nova linha de revestimento em PVDC. A produção dos insumos 
é realizada na fábrica de Films&Foils, localizada no município de Cotia, e 
a ampliação do portfólio chega para atender a uma crescente demanda 
do mercado brasileiro e de outros países. A empresa passa a fabricar 
uma série de filmes de barreiras de camadas de PVDC (dúplex e tripléx), 
um material polimérico (plástico) mais resistente, que atribui às lâmi-
nas de PVC propriedades de barreira à umidade e ao contato com o ar,  
utilizado na embalagem de cartelas e blisters. Saiba mais em: (https://
www.acg-world.com/pt-pt/home).

A - Qualificação Profissional
A Dell Technologies anuncia a abertura de inscrições para novos 17 
cursos online gratuitos nas áreas de Tecnologia, Negócios e Idiomas, 
desenvolvidos em parceria com a Universidade Estadual do Ceará. Ao 
todo, são 3 mil vagas do Programa Gratuito de Qualificação Acessível 
Profissional para todo o país. As inscrições se encerram no próximo dia 
6,  podem ser efetuadas pelo site (leadfortaleza.com.br/dal). Os cursos 
vão desde aulas de inglês, conhecimentos básicos de tecnologia, até 
conteúdos mais densos de programação, atendimento ao cliente e em-
preendedorismo. Além disso, os cursos contam com recursos acessíveis 
como, por exemplo, intérprete de Libras para pessoas com deficiência 
auditiva e surdos. 

B - Geração Solar 
O Grupo Servtec Energia anuncia investimento de R$ 210 milhões na 
construção 22 usinas de geração solar em 10 estados brasileiros, somando 
54 MWp.  A energia gerada por estas usinas atenderá a contratos de longo 
prazo com empresas dos setores de telecomunicações, varejo, bebidas 
e postos de combustíveis. Todas as usinas deverão estar operacionais 
até dezembro de 2020. Esse é o maior investimento já realizado pela 
companhia no setor e a transforma em uma das líderes no segmento 
de Geração Distribuída solar do país. O grupo entrou no segmento de 
Geração Distribuída no segundo semestre de 2019, com a implantação 
de quatro plantas solares, localizadas em São Paulo e na Bahia (https://
servtec.com.br/).

C - Robô Contador
A curitibana ROIT Consultoria e Contabilidade tem reposicionamento 
no mercado nacional. Como uma Accountech, passa a oferecer soluções 
em inteligência artificial, Robot Process Automation e blockchain para 
médias, grandes empresas e também escritórios de contabilidade. Com 
isso, contarão com robô fiscal, com quase 2 bilhões de combinações 
tributárias, regras de retenção, atualização legal com robô que lê e 
acompanha o diário oficial; robô contábil, que faz lançamentos de créditos 
e débitos após a chegada, classificação e extração de dados dos mais 
diversos tipos de documentos. O robô contábil já fez quase 8 milhões de 
classificações, com 98% de assertividade. Saiba mais em: (https://roit.ai/).

G - Investimentos para Pequenas
O Grupo Solum está com inscrições abertas para pequenas e médias 
empresas que buscam investidores. Serão selecionados 30 negócios 
que receberão investimentos que podem variar de R$ 1 milhão a R$ 10 
milhões, por meio de financiamento ou compra de participação acio-
nária minoritária. Criado em 2017, o Grupo Solum é uma holding que 
conecta empreendedores e investidores, com o objetivo de impulsionar 
o desenvolvimento de PMEs brasileiras. Para se candidatar, a empresa 
precisa ter tido faturamento acima de R$ 3 milhões em 2019 e atuar 
nos setores listados em (http://lp.gruposolum.com.br/solum-attract). 

H - Crédito Consignado 
A diminuição da renda mensal tem sido uma realidade enfrentada por 
muitas famílias. Para evitar o endividamento e auxiliar o planejamento 
financeiro dessas famílias, o Sindicato dos Trabalhadores em Proces-
samento de Dados de São Paulo (Sindpd) está oferecendo aos mais de 
150 mil associados acesso ao crédito consignado privado, modalidade 
que possui taxa de juro entre as mais baixas do mercado. As operações 
de crédito serão realizadas pela fintech Paketá Crédito. A simulação e 
a contratação do empréstimo podem ser feitas no app da Paketá e pelo 
WhatsApp, dentro do próprio aplicativo. Outras informações: (www.
paketa.com.br).

I - Data Center
A TOPdesk, especialista em Service Desk e Enterprise Service Mana-
gement, anuncia sua operação de data center no Brasil. Hospedada em 
ambiente Azure da Microsoft, a operação de data center irá migrar gra-
dativamente dos Estados Unidos para São Paulo, promovendo sensível 
redução da latência, mais segurança, maior capacidade de processa-
mento e armazenamento para recursos móveis, o que agilizará também 
o atendimento. Há planos para o atendimento de novos clientes e, por 
isso, a empresa optou pela capacidade escalável. O projeto também faz 
uso de tecnologias de machine learning, principalmente na identificação 
de chamados, por meio de palavras-chave. Mais informações: (www.
topdesk.com.br).

J - Lucratividade do Micronegócio 
O Hybank, fintech de apoio ao microempreendedor, criou uma calcu-
ladora da lucratividade do micronegócio, que pode ser acessada de 
qualquer dispositivo (celular, tablet ou computador), diretamente pelo 
link (https://hybank.biz/calculadora). A ferramenta permite conhecer a 
porcentagem de lucro ao discriminar alguns dados mensais no negócio 
como: custos (matéria-prima, fornecedor e estoque); despesas (luz, 
telefone e  internet); juros e financiamentos; e impostos (como DAS). 
A fintech disponibiliza uma série de conteúdos educativos, por meio do 
blog Fechando a Conta (fechandoaconta.com.br), além de dar apoio via 
seus canais de atendimento para todos os usuários do Hybank.

Contrato Sale & Leaseback 
para recuperar o 

caixa de uma empresa

Os impactos 
econômicos 
decorrentes da 
pandemia da Covid-19 
estão sendo sentidos 
por empresas dos mais 
variados setores

A crise até então expe-
rimentada, somada 
a um ambiente de 

incertezas em relação à re-
cuperação da economia, não 
inspira confiança e, portanto, 
é importante que os empre-
sários considerem soluções 
capazes de fortalecer seus 
empreendimentos e garantir 
sua liquidez. A palavra de 
ordem para sobreviver a este 
momento é “caixa”. 

É preciso pensar em al-
ternativas que não apenas 
adquirir dívida por meio de 
financiamentos bancários 
para manter a empresa ope-
rando. Uma alternativa viável 
para enfrentar esse cenário é 
o contrato sale & leaseback, 
pois ele possui uma dupla fun-
cionalidade em uma mesma 
operação: aumenta o capital 
financeiro da empresa por 
meio da venda de ativos a um 
investidor e permite que a 
empresa continue a utilizá-los 
por meio da locação dos bens 
vendidos.

É uma transação de ganha-
ganha: a empresa vendedora 
tem a recuperação imediata 
do caixa pela venda do ativo 
imobilizado e permanece no 
uso exclusivo da proprieda-
de, e o comprador adquire a 
propriedade com a certeza 
do retorno do investimento 
com uma locação imediata, 
duradoura e estável.

O sale & leaseback é mais 
comumente utilizado em 
imóveis comerciais, mas a sua 
aplicação também se estende 
a ativos móveis, como equipa-
mentos, veículos e instalações 
industriais. Essa operação 
será vantajosa sempre que o 
endividamento da empresa 
e/ou a obtenção de crédito 
equivalente no mercado forem 
mais caros que os encargos da 
venda e o custo de locação 
do bem.

Além disso, a empresa que 
opta pelo sale & leaseback 
também pode obter benefícios 
fiscais. Isso porque o aluguel 
é contabilizado como despesa 
operacional e é deduzido da 
base de cálculo do imposto 

de renda. Ainda, se a empresa 
investir o capital em equipa-
mentos, poderá haver um au-
mento da taxa de depreciação 
dos bens operacionais, o que 
levará à redução dos impostos 
ao final do exercício.

Os contratos sale & lea-
seback são uma espécie de 
contrato de leasing/arrenda-
mento mercantil e, portanto, 
podem conter cláusula de 
opção de compra, renovação 
de contrato ou devolução 
do bem, como faculdade do 
locatário ao final do prazo 
contratual. Neste cenário, é 
comum que se estabeleça o 
pagamento de VRG (valor 
residual garantido), o qual 
corresponde a uma garantia 
mínima do arrendante caso 
o arrendatário não venha a 
adquirir o bem ou prorrogar o 
prazo do arrendamento.

Contudo, mesmo neste 
cenário ganha-ganha, alguns 
pontos merecem atenção da 
empresa vendedora/arrenda-
tária, dos quais destacamos 
três: (i) a vendedora não po-
derá mais dispor desse ativo 
para garantir futuras solicita-
ções de crédito; (ii) o imóvel 
poderá sofrer valorização ao 
final do prazo do contrato de 
arrendamento, o que tornará 
cara a opção de compra; e 
(iii) haverá incidência de ITBI 
tanto venda do ativo quanto 
no caso de opção de compra.

Ainda assim, em um cenário 
de crise, o sale & leaseback 
pode ser uma alternativa bas-
tante atrativa por permitir a 
recuperação imediata do caixa 
da empresa, já que o capital 
imobilizado é transformado 
em circulante, podendo ser 
investido na atividade-fim da 
empresa, além de possibilitar 
ganhos fiscais, redução das dí-
vidas, manutenção e expansão 
da operação.

Recomenda-se, no entanto, 
que os riscos envolvidos sejam 
adequadamente avaliados e 
que a operação conte com 
assessoria especializada, para 
que a solução não acabe se 
tornando parte do problema, 
comprometendo ainda mais 
a solvência da empresa. A 
negociação e elaboração do 
instrumento contratual envol-
vem pontos sensíveis e com-
plexos e, por isso, merecem 
um cuidadoso tratamento.

(*) - São advogadas no 
departamento Corporativo do 

Marins Bertoldi Advogados.

Ana Cláudia Pereira Silva Lechakoski e 
Karen Mansur Chuchene (*)

Guedes participou de 
audiência pública vir-
tual, promovida pela 

Comissão do Congresso que 
acompanha a situação fiscal 
e a execução orçamentária 
e financeira das medidas 
relacionadas ao Coronavírus. 
“Tenho a maior franqueza em 
reconhecer que, na parte de 
crédito, ele não foi satisfatório 
até o momento, e nós continu-
amos aperfeiçoando o nosso 
programa para o dinheiro che-
gar à ponta, que era a maior 
reclamação”, disse.

Guedes afirmou que o go-
verno tem um “time técnico 
muito bom”, mas a demanda 
por crédito cresceu muito. 
Ele citou o presidente do 
Banco Central (BC), Roberto 
Campos Neto, e os presi-
dentes de bancos públicos. 
“Como [a pandemia] travou 
o país inteiro, a necessidade 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.
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Aluguel 
com reajuste 
pelo IGP-M 
avança 7,31% 

O valor do aluguel resi-
dencial de contratos em 
andamento, com aniver-
sário em junho e correção 
pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços – Mercado), medido 
pela FGV, poderá ser rea-
justado em 7,31%. Com alta 
de 1,56% no mês de junho, 
fecha-se o comportamento 
dos preços no período de 
12 meses compreendido 
entre julho de 2019 e junho 
de 2020.

O IGP-M é eleito como um 
dos principais indicadores 
para reajustes contratuais 
por ser divulgado ainda 
dentro do mês de referência.

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação) 
divulga o fator de atuali-
zação, que, no caso, é de 
1,0731. Para atualizar um 
aluguel de R$ 1.500,00 em 
vigor até junho de 2020, 
por exemplo, multiplica-
se R$ 1.500,00 por 1,0731. 
O resultado, R$ 1.609,65, 
corresponde ao valor que o 
inquilino irá pagar no final 
do mês de julho ou início de 
agosto (AI/Secovi).

Guedes: empréstimos a empresas 
ainda não são suficientes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu ontem (30) que os empréstimos para atender as 
empresas não foram suficientes até agora

absolutamente excepcional, 
foi extraordinário”, disse.

Guedes disse que o Pro-
nampe também será “muito 
bem-sucedido”. Ele res-
saltou, porém, que pode 
gerar “alguma perda”. “Mas 
a nossa responsabilidade é 
conceder esses recursos”. 
Segundo o ministro, no caso 
das pequenas empresas a si-
tuação é diferente. “Você vai 
dar dinheiro para milhares 
de pequenas empresas, e 
algumas podem realmente 
morrer no caminho e não 
conseguir pagar. Então, com 
as pequenas, a gente pode 
não ganhar dinheiro. Mesmo 
assim, daremos o crédito, foi 
isso que eu estava falando. 
E aí deformaram comple-
tamente a frase, dizendo 
que a gente não dá dinheiro 
para os pequenos para não 
perder” (ABr).

de capital de giro triplicou, 
quadruplicou. Então, mesmo 
expandindo o crédito, como 
expandimos, a verdade é que 
continuou insuficiente. Con-
tinuamos, o tempo inteiro, 
aperfeiçoando os programas 
em busca de um melhor de-
sempenho”, disse.

Por outro lado, Guedes 
disse que o Benefício Emer-

gencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEM) 
foi bem-sucedido. “No mer-
cado formal americano, em 
cinco, seis semanas, demiti-
ram 30 milhões, e aqui nós 
impedimos a demissão de 10 
milhões. Houve, nesse perío-
do, uma demissão de em tor-
no de 1 milhão de pessoas só 
no mercado formal, o que foi 

A Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) calcula 
que o início do processo de 
flexibilização em diversas 
regiões do País reduziu em 
R$ 9,14 bilhões os prejuízos 
do comércio nas três pri-
meiras semanas de junho. 
Se a queda no índice de 
isolamento social manti-
vesse o ritmo mais lento 
dos últimos meses, o varejo 
teria sofrido com perdas na 
ordem de R$ 42,83 bilhões, 
nos 19 primeiros dias de 
junho. Com a flexibilização 
da quarentena, contudo, 
esse montante recuou para 
R$ 33,69 bilhões.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, lembra que, 
desde o início da pandemia o 
setor já acumulou R$ 210,08 
bilhões de prejuízo com a 
crise – valor equivalente à 
média mensal de faturamen-
to do varejo antes do surto da 
Covid-19. “A quarentena sig-
nificou uma inédita interrup-
ção das operações na maior 
parte dos estabelecimentos 
comerciais do Brasil, além 
de reduzir, drasticamente, a 
circulação de consumidores 
nas lojas”, afirma Tadros, ao 
ressaltar que a adoção do 

Flexibilização da quarentena 
reduziu perdas do comércio
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e-commerce e os serviços de 
delivery, tem ajudado o setor 
a atenuar as perdas.

Ao final de março, no auge 
do distanciamento, o comér-
cio chegou a registrar perda 
semanal de R$ 23,12 bilhões. 
Desde então, tanto os seg-
mentos do chamado varejo 
essencial, como mercados 
e farmácias, quanto aqueles 
considerados não essenciais, 
como vestuário e calçados, 
apresentam tendência de re-
dução nos registros semanais 
negativos. De acordo com o 
economista da CNC, Fabio 
Bentes, o índice de isolamento 
social no Brasil tem recuado 
sucessivamente, após atingir 
63% na segunda metade de 

março. “As restrições ao flu-
xo de consumidores seguem 
ditando o ritmo das perdas 
impostas ao varejo, ao longo 
da pandemia”.

São Paulo (R$ 3,070 bi-
lhões), Rio de Janeiro (R$ 
637 milhões), Minas Gerais 
(R$ 600 milhões) e Rio 
Grande do Sul (R$ 541 mi-
lhões) são as unidades da 
Federação que mais conse-
guiram reduzir as perdas em 
decorrência do processo de 
flexibilização até o momento. 
Juntas, as UFs respondem 
por mais da metade (53%) 
dos R$ 9,14 bilhões que o co-
mércio brasileiro deixou de 
perder com o relaxamento 
(Gecom/CNC).

No auge do distanciamento, o comércio chegou a registrar 
perda semanal de R$ 23,12 bilhões.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JOHNNY VITALINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.334-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (10/02/1994), residente e 
domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco B, apartamento 41, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adiel Vitalino da Silva e de Aparecida Pinheiro da Silva. NATALIA 
BARRETO SORIANO ALMEIDA DE JESUS, estado civil solteira, profissão ajudante 
geral, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.149V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/12/1995), 
residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco B, apartamento 41, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Luiz Almeida de Jesus e de Priscila Barreto 
Soriano.

GABRIEL SOUZA CHECCA, estado civil solteiro, profissão operador de loja, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/290.FLS.130-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e sete (17/09/1997), residente 
e domiciliado Rua Francesco Melzi, 558, Jardim Marília, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Flavio Checca e de Tania Maria da Silva Souza Checca. MAYARA 
HELLEN BORGES FAUSTINO, estado civil solteira, profissão atendente de cartão, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/347.FLS.278 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e nove (28/06/1999), residen-
te e domiciliada Rua Romeu Vitoretti, 185, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luciano Faustino e de Wanessa Hellen 
Borges Pinto.

MANOEL VIEIRA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista de 
taxi, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-039,FLS.197V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e 
três (18/11/1983), residente e domiciliado Rua São José do Limoeiro, 341, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Vieira da Silva e 
de Alaide Helena Silva. JUVANEIDE CARDOSO TIBURTINO, estado civil solteira, 
profissão supervisora de loja, nascida em Livramento de Nossa Senhora, Estado da 
Bahia (CN:LV-A-07,FLS.153-LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA), Livramento 
de Nossa Senhora, BA no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (15/09/1987), residente e domiciliada Rua São José do Limoeiro, 341, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edésio Souza Tiburtino e de 
Dolores Cardoso Tiburtino.

PAULO JOSÉ ALVES RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão agente de apoio só-
cio educativo, nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e um (19/02/1961), residente e domiciliado 
Rua Paina, 45, bloco 04, apartamento 34-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Laercio Silvestre Ribeiro e de Edna Alves Ribeiro. MÔNICA MARIA DE SOU-
ZA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Recife, Estado de 
Pernambuco, Recife, PE no dia vinte e oito de março de mil novecentos e sessenta e 
três (28/03/1963), residente e domiciliada Rua Paina, 45, bloco 04, apartamento 34-A, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario José de Souza e de Maria das 
Neves de Souza.

ADALBERTO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão contra regra, nascido 
em Aurelino Leal, Estado da Bahia (CN:LV-A-006,FLS.046 AURELINO LEAL/BA), Au-
relino Leal, BA no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(27/12/1959), residente e domiciliado Rua Professor Euclides Luz, 154, Vila Progres-
so, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Albertino Moreira Santos e de Zenilda Silva 
Santos. ANTONIA ALEXANDRE PEREIRA, estado civil divorciada, profissão cozinheira 
escolar, nascida em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e setenta e um (28/04/1971), residente e domiciliada Rua Pro-
fessor Euclides Luz, 154, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Alexandre Pedrosa e de Maria Santinha de Sousa.

ICARO DIOGO FEITOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Distrito de Bebedouro, Município de Maceió, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/046.FLS.266-BEBEDOURO/AL), Maceió, AL no dia dois de dezembro 
de mil novecentos e noventa (02/12/1990), residente e domiciliado Rua Ernesto 
de Florian, 06, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco dos Santos e de Josefa Joseneide Feitosa dos Santos. INDIARA SILVA 
BARROS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Cururu-
pú, Estado do Maranhão (CN:LV.A/012.FLS.193 GUIMARÃES/MA), Guimarães, 
MA no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e sete (22/06/1997), 
residente e domiciliada Rua Elvira Bonifácia do Monte, 1, B, Parque Guarani, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivaldo Nascimento Barros e de Lindianirene 
Pereira Silva.

JOSELITO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/009.FLS.252V GUAIANASES/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e nove (26/06/1979), 
residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 289, bloco B, apartamento 11, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Francisco da Silva e de Maria da Fé 
da Silva. SANDRA RIBEIRO RIOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de vida es-
colar, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.184V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e um 
(30/03/1981), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 289, bloco B, apartamento 
11, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo da Rocha Rios e de Ana 
Ribeiro Rios.

MARCELO FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/135,FLS.132 ITAQUERA/SP), 
Santo André, SP no dia onze de março de mil novecentos e noventa (11/03/1990), resi-
dente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 159, bloco 01, apartamento 
85, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo 
Joaquim da Silva e de Anelice Fernandes da Silva. LETÍCIA ESTERQUE, estado ci-
vil solteira, profissão analista de faturamento, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta 
Capital (CN:LV.A/246,FLS.171-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de setem-
bro de mil novecentos e noventa e dois (05/09/1992), residente e domiciliada Avenida 
Afonso de Sampaio e Sousa, 159, bloco 01, apartamento 85, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luciano Esterque e de Lucia Trentin 
Pacheco Esterque.

SANDRO MIGUEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil 
novecentos e setenta e seis (16/08/1976), residente e domiciliado Rua Benedito 
Gianelli, 03, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Miguel 
da Silva e de Eulina Lauriano Silva. ANA CRISTINA EFIGÊNIA DE ALMEIDA, 
estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e setenta e oito (14/05/1978), 
residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 03, casa 01, Vila Brasil, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Antonio José Prestes de Almeida e de Isabel Maria 
Efigênia de Almeida.

CELSO SOARES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em 
Maringá, Estado do Paraná, Maringá, PR no dia seis de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (06/12/1968), residente e domiciliado Rua Trussu, 1000, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geronimo Soares da Silva e de Edite 
Joana da Silva. MARISTELA MENDES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profis-
são doméstica, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de 
setembro de mil novecentos e setenta e sete (17/09/1977), residente e domiciliada 
Rua Laranja de Natal, 398, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Solange Mendes de Araujo.

LEON ISAAC CHAMBI BAUTISTA, estado civil divorciado, profissão costureiro, 
nascido em La Paz - Bolívia, La Paz - Bolívia no dia onze de abril de mil novecentos 
e sessenta e seis (11/04/1966), residente e domiciliado Rua Iaruçu, 206, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vic-
tor Chambi e de Rosa Bautista. ELIANE DE OLIVEIRA DIAS, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/105.FLS.082V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e se-
tenta e cinco (17/03/1975), residente e domiciliada Rua Iaruçu, 206, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dilson José Dias 
e de Vera Lucia de Oliveira Dias.

ANTONIO APARECIDO BENISIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigi-
lante, nascido neste Distrito (CN:LV.A/020.FLS.248V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de julho de mil novecentos e sessenta e dois (17/07/1962), residente 
e domiciliado Rua Leila, 390, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Domiciano Benisio dos Santos e de Hélia Mizael da Silva dos Santos. SILVIA REGINA 
DE BARROS, estado civil solteira, profissão diarista, nascida no Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.178V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e setenta e um (23/01/1971), residente e domiciliada 
Rua Leila, 390, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Iraci Lins de 
Barros.

DOUGLAS AMÂNCIO E SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de apoio, nas-
cido no Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV-A-065,FLS.40V-
VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (01/09/1984), residente e domiciliado Rua Carmen 
Cardoso Bordini, 262, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Izaias da Costa e Silva e de Edna Regina Amâncio e Silva. RENATA MENEZES 
GUIMARÃES, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(10/12/1986), residente e domiciliada Rua Carmen Cardoso Bordini, 262, casa 01, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Guimarães e de Ivone 
Menezes dos Santos Guimarães.

MICHEL CALABRETTI, estado civil solteiro, profissão analista de atendimento, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 265,FLS.227V-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco (12/06/1975), residente e domiciliado Rua Nova Vida, 1597, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Calabretti e de 
Marcia Amante Calabretti. TATIANE CARDOZO DE SOUSA, estado civil divorciada, 
profissão analista junior, nascida em Euclides da Cunha, Estado da Bahia, Eucli-
des da Cunha, BA no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(25/07/1981), residente e domiciliada Rua Nova Vida, 1597, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Miranda de Sousa e de 
Maria de Santana Cardoso.

LEONARDO MILLER MOREIRA DIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de CTP, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/205.FLS.117V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (24/05/1994), residente e 
domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, 1425, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Cicero Felix Dias e de Simone Moreira. HELEN CRISTINA SIMÕES DE BARROS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar técnico de campo, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV.A/364.FLS.099V-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo An-
dré, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e cinco (18/07/1995), resi-
dente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 1425, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivanildo de Barros e de Mara Cristina Simões Borges Barros.

EVERTON MENDONÇA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/675.FLS.085-1º SUBDISTRITO DE GUA-
RULHOS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e 
noventa e seis (22/12/1996), residente e domiciliado Rua Nova Olímpia, 168, Jardim 
Jacy, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Everaldo Feitosa dos Santos 
e de Alessandra Mendonça. TWYLA DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida em Tucuruí, Estado do Pará (CN:LV.A/073.
FLS.052 TUCURUÍ/PA), Tucuruí, PA no dia dezessete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (17/10/1987), residente e domiciliada Rua Lagoa Tai Grande, 1426, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Florizio Rodrigues do Espirito Santo e de Gedalva dos 
Santos do Espirito Santo.

GLAUDER CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em 
Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.067-2º OFÍCIO DE FEIRA DE 
SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos 
e noventa e um (25/07/1991), residente e domiciliado Rua dos Secadouros, 129, casa 
07, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonival Reis dos Santos e de 
Rosangela Cruz dos Santos. JÉSSICA SONIA SILVA NASCIMENTO FERREIRA, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/150.
FLS.291-SÃO PEDRO-SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (02/09/1994), residente e domiciliada Rua dos Seca-
douros, 129, casa 07, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ueliton 
Nascimento Ferreira e de Joelia dos Santos Silva.

JOÃO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gesseiro, nascido em Lagoa 
dos Gatos, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-005,FLS.282 CUPIRA/PE), Cupira, PE no 
dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e um (15/08/1971), residente e domi-
ciliado Rua Barão Antônio de Cairari, 91, casa 01, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Pedro Soares da Silva e de Maria José. LUCIANA SOARES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida no Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis (31/10/1976), residente e domiciliada Rua Barão Antônio de Cairari, 91, casa 01, 
Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adalto Cristiano da Silva e de Odeth 
Soares da Silva.

FRANCISCO NETO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão agente de 
serviço, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/046.FLS.157V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e seis (20/04/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 477, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Targino dos Santos e de Maria de Souza Ferraz Filha dos Santos. 
LUANA JOVEMARI DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão educadora, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.074V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (19/11/1988), residente e domiciliada 
Rua Manoel Bacelar, 459, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo 
dos Santos e de Leonice Marcelino dos Santos.

PITER RAFAEL REIS, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.542-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (15/05/1985), residente e domici-
liado Avenida Campanella, 2092, bloco 05, apartamento 64, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Newton Antunes Reis e de Waldete Lima Reis. APARECIDA RAQUEL 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/063.FLS.212V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/
SP), Santo André, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e setenta e dois 
(30/12/1972), residente e domiciliada Avenida Campanella, 2092, bloco 05, apartamen-
to 64, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Alves de Oliveira e de Maria Fran-
cisca de Oliveira.

DEIVID DE MELO FERREIRA VITAL, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produ-
ção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/149,FLS.209V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e um (18/01/1991), residente e do-
miciliado Rua Henrique Liberti, 105, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Ferreira Vital e de Maria Dias de 
Melo. RAYSSA DIAS GOMES, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/190,FLS.033V LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e um (05/04/1991), residente e 
domiciliada Rua Henrique Liberti, 105, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carmem Lucia Dias Gomes.

FABIO ANTONIO BERNARDES, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em Passos, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/114.FLS.116-PASSOS/MG), Pas-
sos, MG no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/11/1987), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 405, bloco 01, apartamento 42, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ataide Bernardes e de Rosana Aparecida Acco-
rinte Bernardes. FERNANDO PIOVEZAM DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
jornalista, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/009.FLS.191-BARRA FUNDA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e sete (03/03/1987), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 405, bloco 01, apartamento 42, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Antonio de Oliveira e de Maria Rita Piove-
zam de Oliveira.

EVANDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de forno, nascido em Nu-
guaçu, Município de Mirangaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/06,FLS.106V-NUGUAÇU/
MIRANGABA/BA), Mirangaba, BA no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e 
oito (05/05/1988), residente e domiciliado Rua Lauro Loyola, 108, Casa 02, Jardim São 
João, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Basilio Evaristo da Silva e de Joselita Zulmi-
ra da Silva. SARA CAROLINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de lim-
peza, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/148,FLS.054-SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e três (09/06/1993), 
residente e domiciliada Rua Lauro Loyola, 108, Casa 02, Jardim São João, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Maria das Graças Silva.

RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A-079,FLS.217V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (15/02/1985), residente e domiciliado 
Rua Nhatumani, 137, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Roberto Batista de 
Souza e de Maria de Fatima Nascimento Sousa. KAIQUE TEIXEIRA XAVIER, estado 
civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV-A-152,FLS.135-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e noventa e oito (29/10/1998), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 56, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Roberto Carlos Xavier e de Albenice Teixeira Cavalcante.

APRIGIO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido 
em Santa Brigida, Estado da Bahia, Santa Brigida, BA no dia três de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e nove (03/01/1959), residente e domiciliado Rua Itapitanga, 
109, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente dos Santos e de Emilia Bezerra 
dos Santos. ROSANGELA GRECO SILVEIRA, estado civil viúva, profissão aposenta-
da, nascida em Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, Bagé, RS no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e sessenta e quatro (24/05/1964), residente e domiciliada Rua 
Itapitanga, 109, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Greco e de Neisa Catarina 
Lemos Greco.

TIAGO OLIVA COIMBRA, estado civil solteiro, profissão operador de caixa, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/142,FLS.056-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e sete (18/04/1997), 
residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfim, 49, B, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Osmar dos Reis Coimbra e de Lindinalva Ferreira de Oliva 
Coimbra. TAYNÁ DE FREITAS COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/154,FLS.053-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia vinte e 
três de setembro de dois mil (23/09/2000), residente e domiciliada Rua Martins Pena, 
190, Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Eduardo Cezar Costa e de Andreia 
Maria de Freitas.

JOSÉ MARCELO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão vigia, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil 
novecentos e setenta e um (11/09/1971), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 
374, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Almeida Arrais e 
de Durvalina Felipe de Almeida. RENATA FARIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.217-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta (29/02/1980), residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 374, 
Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Alves dos Santos e de 
Maria de Lourdes Farias dos Santos.

SIDNEI GOMES DE GOUVEIA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido no 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A 057,FLS.088-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e um (14/09/1981), 
residente e domiciliado Rua Trussu, 23, casa B, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Celso Manuel Gomes de Gouveia e de Vilma Ferreira de Gouveia. 
ROSANGELA MARTINS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e três 
(02/03/1983), residente e domiciliada Rua Trussu, 23, casa B, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Hilda Martins.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS ALBERTO MEIRELLES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/01/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Alberto Meirelles e de Diva Silva Meirelles. A pretendente: FERNANDA MIOTTO SPADAC-
CINI, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (04/04/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Sergio Spadaccini e de Marisa Miotto Spadaccini.

O pretendente: VLADIMIR DE CARVALHO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profis-
são vendedor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/11/1971), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vladimir de Carvalho e 
de Maria Aparecida Lima de Carvalho. A pretendente: CAMILA MASSANO FERNANDES 
DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civil divor-
ciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/09/1977), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel Caldas Fernandes e de Maria de Lourdes 
Massano Fernandes.

O pretendente: ANDRÉ LUIS COLOMBANO, de nacionalidade brasileira, profissão 
coordenador de tecnologia, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/04/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Gonzaga Colombano e de Maria José Colombano. A pretendente: YASMIN CARVALHO 
ASSEF HADAD, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, esta-
do civil solteira, nascida em Osasco - SP, no dia (04/04/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Assef Hadad e de Eliane de Carvalho 
Francisco Hadad.

O pretendente: ALEXANDER SOUZA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, estado civil divorciado, nascido em Teófilo Otoni - MG, no dia (10/02/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orozimbo Feliciano 
Martins e de Maria Faustina de Souza Martins. A pretendente: AUGUSTA APARECIDA 
BELTRÃO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente comercial, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/11/1979), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Salustiano de Almeida e de 
Jurandi Beltrão de Almeida.

O convivente: BERNARDO DE MAGALHÃES COUTINHO BARREIROS CARDOSO, 
de nacionalidade portuguesa, profissão gestor, estado civil divorciado, nascido em Coim-
bra - Portugal, no dia (26/07/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Luís Pessoa Barreiros Cardoso e de Maria Isabel de Arriaga de Tavares 
de Magalhães Barreiros Cardoso. A convivente: PRISCILA DONATI, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(15/06/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Renato 
Wagner Donati e de Miria Mossoco Donati.

O serviço MALHA 
FISCAL IRPF, 
implantado pela 
Receita Federal 
na última quarta-
feira, possibilita aos 
contribuintes com 
Declaração do IRPF 
retida em malha, 
a apresentação de 
documentos pela 
internet, sendo 
dispensado seu 
comparecimento na 
Receita Federal

O serviço está disponí-
vel no Centro Virtual 
de Atendimento – 

E-CAC e para acessá-lo é 
necessário possuir  certi-
ficação digital ou criar um 
código de acesso. Esse 
código de acesso é o mesmo 
utilizado para consultar o 
Extrato do Processamento 
da Declaração, disponível 
no menu Meu Imposto de 
Renda.

Aos contribuintes será 
dispensada a presença na 
Receita Federal nos seguin-
tes casos:
	 •	Apresentar	documentos	

solicitados em Intima-
ção;

	 •	Apresentar	 Solicitação	
de Retificação de Lan-
çamento	(SRL);

	 •	Antecipar	a	entrega	de	
documentos para análi-
se da Declaração, retida 
em malha fiscal, dos 
exercícios 2015 a 2019, 
ainda não intimada ou 
notificada pela Receita 
Federal.

Antes de entregar os 
documentos, entretanto, o 
contribuinte deve atentar-
se aos seguintes pontos:
 - Quem ainda não re-

cebeu Intimação ou 
Notificação de Lança-
mento deve, primeira-
mente, verificar, se a 

Declaração apresentada 
está correta, median-
te acesso ao Extrato 
do Processamento da 
DIRPF. Verificado que a 
Declaração não precisa 
ser retificada, consultar 
quais documentos pre-
cisa apresentar.

 - Recebida Intimação ou 
Notificação de Lança-
mento, o contribuinte 
deverá acessar o sistema 
E-Defesa para organizar 
corretamente a docu-
mentação que deve ser 
apresentada.

Reunidos os documentos, 
o contribuinte deverá aces-
sar o E-CAC e abrir um Dos-
siê Digital de Atendimento:
	 1)	 indicando,	 no	 campo	

Área de Concentração 
de	 Serviço,	 a	 opção	
MALHA	FISCAL	IRPF,	
e

	 2)	 selecionando,	no	cam-
po	Serviço,	o	exercício	
e ano-base da Declara-
ção a que se refere a 
documentação apre-
sentada, ressaltando-
se que o serviço ainda 
não está disponível 
para declarações do 
exercício 2020.

Por fim, atentar-se aos do-
cumentos solicitados, pois a 
documentação incompleta 
ou insuficiente dificulta a 
análise da declaração e po-
derá acarretar, para quem 
está intimado, a emissão de 
notificação de lançamento 
por falta de comprovação 
de informações declaradas. 
E para quem apresentar 
Solicitação	 de	 Retificação	
de	Lançamento	(SRL),	 in-
deferimento da solicitação 
por falta de comprovação 
adequada.

Eduardo Moisés

MALHA FISCAL IRPF – 
novo serviço da 
Receita Federal

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171 Es
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Preocupação do 
momento é a 

continuidade do negócio 

Já estamos há alguns 
meses vivendo 
uma vida muito 
diferente de tudo que 
imaginamos

Por conta da pandemia 
da Covid-19, tivemos 
de passar a trabalhar 

em casa. E pensando no 
universo do atendimento 
ao cliente, foi preciso fazer 
a migração de centenas 
de milhares de agentes de 
contact center. 

Passamos por uma primei-
ra onda, em que tivemos a 
migração em si -pessoas, 
máquinas, equipamentos, 
acesso à internet, ferramen-
tas tecnológicas. 

Passados o primeiro e o 
segundo mês, começamos 
a lidar com outros desafios. 
Estamos no momento da 
segunda onda, em fase de 
acomodação, e já estamos 
produzindo. Algumas em-
presas estavam preparadas 
para isso, outras não, tanto 
em termos de cultura quan-
to de infraestrutura. E qual é 
o próximo passo? Sugiro que 
as companhias façam uma 
análise crítica, definam suas 
prioridades e vejam quais 
processos precisam ser 
automatizados. Cada uma 
delas teve, ou ainda está 
tendo, suas dificuldades. 

Nós, como consumidores, 
estamos agora exigindo 
respostas rápidas, precisas, 
e isso acelerou ainda mais 
os negócios. Para sermos 
atendidos em nossos ques-
tionamentos, as empresas 
precisam estar cada vez 
mais automatizadas. Pelo 
que pudemos perceber, 50% 
das empresas conseguiram 
fazer as migrações para 
home office sem problemas, 
pois estavam preparadas; 
outras 30% ainda passaram 
um tempo observando a 
movimentação do mercado 
antes de promover a mi-
gração, e 20% ainda estão 
olhando os resultados dos 
outros para pensar em como 
fazê-lo. 

E o novo normal? Pes-
quisas indicam que pelo 
menos 54% dos que fizeram 
a transição para home office 
pretendem optar por sua 
continuidade. Já estamos 
vendo no mercado brasi-
leiro grandes empresas 
anunciando o modelo home 
office até dezembro, ou sem 
previsão de encerramento. 
Essa já é a consolidação da 
cultura do trabalho remoto 
como uma modalidade in-
serida no cenário. O novo 
normal já é o normal. 

A aplicação da internet 
das coisas, por exemplo, 
veio para ficar indepen-
dentemente do segmento. 
Acessamos as informações 
do celular, tablet ou PC, ou 
até mesmo de uma smart 
TV. Do controle de estoque 
à monitoração de acesso a 
determinados ambientes, 

tudo já está sendo feito a 
distância. Não podemos es-
quecer, porém, que sempre 
precisaremos do recurso 
humano, que é quem faz a 
curadoria das informações. 

Então, apesar do uso da 
inteligência artificial como 
ferramenta de atendimento, 
teremos uma pessoa ligada 
a esse atendimento. A IA 
vem para impulsionar o 
conhecimento do elemen-
to humano para que possa 
ser retroalimentada. Nós 
determinamos o tom. Este 
momento está sendo forte 
para a consolidação. 

Fizemos a migração de 
centenas de milhares de 
agentes de call center no 
Brasil para suas residências. 
E estamos vendo as em-
presas enfrentarem diver-
sos desafios: treinamento, 
gestão, liderança. Quando 
se embarca tecnologia, o 
colaborador precisa estar 
preparado. Neste momen-
to, entra o treinamento, 
que teve de ser totalmente 
remodelado para a função 
home office. 

A transição para trabalho 
remoto não é estática, mas 
dinâmica. E as companhias 
estão tendo de treinar os 
agentes, identificar aqueles 
que têm alta performance, 
por exemplo, e os que pre-
cisam de reciclagem. E em 
casa é diferente, porque 
você não tem um gestor do 
lado, nem colegas que pos-
sam dar dicas. É um novo 
movimento. 

Como se consegue enga-
jamento dessa equipe, se 
todos ficam o dia inteiro na 
frente de um computador e 
ainda precisam passar por 
treinamentos? É um desafio 
enorme!  A produtividade, 
por exemplo, ainda é um 
indicador para o qual não 
temos dados. E não vamos 
confundir produtividade 
com volume de trabalho. 
Olhando para o agente, há 
uma série de questões: o 
acesso à internet, a máquina 
que está usando e, principal-
mente, o ambiente em que 
se encontra. 

Essas informações estão 
sendo avaliadas pelo mer-
cado. Em breve, deveremos 
ter mais dados. Precisamos 
perceber ainda que a ope-
ração de um call center não 
é só o operador - existem 
vários níveis de colaborador 
até chegar ao agente. Como 
o gestor, por exemplo, está 
trabalhando? Cada gestor 
está criando seu método. 
É um momento de trans-
formação. 

Até que esse cenário se 
acomode, cada empresa 
vai entender seu modelo de 
operação. O principal agora 
é a continuidade do negócio. 
Olhe para as tecnologias 
existentes, transforme seu 
negócio, e você estará pron-
to para qualquer crise.

(*) - É presidente da Avaya Brasil. 

Marcio Rodrigues (*)
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Um importante passo é um olhar 
atento aos ativos das empresas.

Desocupação fica em 
12,9% no trimestre 
encerrado em maio

A taxa de desocupação no 
Brasil subiu 1,2 ponto per-
centual e ficou em 12,9% no 
trimestre móvel encerrado em 
maio. O aumento é registrado 
em comparação aos três me-
ses entre dezembro de 2019 e 
fevereiro de 2020, quando era 
11,6%. Em relação ao mesmo 
período de 2019, quando era 
de 12,3%, o aumento é de 0,6 
ponto percentual (p.p).

O resultado da Pnad Contí-
nua, referente a maio, foi di-
vulgado ontem (30) pelo IBGE. 
A população desocupada teve 
aumento de 3,0%, ou seja, mais 
368 mil pessoas, e passou para 
12,7 milhões, ante o trimestre 
móvel anterior, quando era de 
12,3 milhões de pessoas e ficou 
estatisticamente estável frente 
ao mesmo período de 2019 
(13,0 milhões de pessoas).

A população ocupada caiu 
8,3%, ou seja, 7,8 milhões de 
pessoas a menos, e atingiu 
85,9 milhões em relação ao 
trimestre anterior e 7,5%, o 
que representa 7,0 milhões 
de pessoas a menos na com-
paração ao mesmo trimestre 
de 2019. As duas quedas foram 
recordes da série histórica. O 
percentual de pessoas ocupa-
das na população em idade de 
trabalhar recuou para 49,5%, 
o menor da série histórica 
iniciada em 2012. 

A população fora da força 
de trabalho teve, no trimestre, 
aumento de 9,0 milhões de 
pessoas (13,7%), atingindo 
75,0 milhões na comparação 
com o trimestre anterior. Em 
relação ao mesmo período de 
2019 foram mais 10,3 milhões 
de pessoas ou 15,9% (ABr).

Marcelo Nicolau (*)
 

Ao se debruçarem 
sobre as formas de al-
cançar este objetivo, 

é comum que elas pensem 
diretamente em pilares de 
negócio funcionais e ope-
racionais tais como a forma 
de pagamento, entrega ou 
funcionamento daquilo que 
fazem.

No entanto, o acirramento 
vertiginoso da competição 
com novas startups e gran-
des empresas mais inova-
doras tem revelado a ne-
cessidade de antecipar essa 
preocupação. A mudança 
de comportamento do con-
sumidor na era digital tem 
levado muitos estrategistas 
de marketing a optar pela 
revisão do posicionamento 
de suas marcas. 

Se a organização quer real-
mente ser vista como sinôni-
mo de disrupção, inovação e 
diferenciação, isto precisa se 
refletir na essência, valores e 
atributos que representarão 
a marca. Escolher e desen-
volver uma nova identidade 
que deixe totalmente clara 
sua nova proposta de valor 
é o passo inicial para atrair 

Uma experiência inovadora 
começa pela marca

Proporcionar uma experiência mais simples, útil e prazerosa do que a tradicional como forma de encantar os 
usuários de seus produtos e serviços, é a meta de dez entre dez empresas de praticamente todos os setores

logo, indica uma orienta-
ção sempre “para frente e 
para cima”, simbolizando 
a inquietude de constante-
mente tirar ideias do papel, 
criar bons negócios, atrair 
boas pessoas e mover a 
economia. 

Além disso, a mistura de 
cores como o cinza chumbo 
com mercúrio representa 
nossa seriedade e pragma-
tismo misturados com uma 
dose de ousadia e criativida-
de. Em suma, quanto maior 
for a clareza dos propósitos 
da empresa estampados 
na marca, mais fácil será a 
criação de um novo relacio-
namento dos consumidores, 
colaboradores, investidores 
e públicos de interesse com 
as organizações. 

Em uma época que predo-
minam atributos funcionais 
e facilmente copiáveis de 
produtos e serviços, saber 
se comunicar de maneira 
eficiente a partir da marca 
garante um link cognitivo e 
emocional que proporciona 
uma posição de vantagem na 
corrida pelo usuário.

(*) - É sócio-diretor da Play Studio 
(https://playstudio.io/).

o usuário a uma experiência 
diferenciada e orientar o pla-
nejamento de uma entrega 
de valor cada vez maior aos 
clientes.

As transformações e en-
tregas da nova oferta de 
valor da marca devem ser 
acompanhadas diretamente 
por todos os departamentos 
e níveis hierárquicos de uma 
companhia. Desde o desen-
volvimento e fabricação até 
a entrega do produto, todos 
os elos da cadeia precisam 
estar envolvidos na missão 
de corresponder à promes-
sa de valor oferecida pela 
empresa. 

Além disso, todos os pon-
tos de contato da marca 
com os stakeholders devem 

representar e transparecer 
esse novo posicionamen-
to. O símbolo, as cores, os 
elementos gráficos e toda 
a ludicidade aplicada na 
composição da marca têm a 
função de comunicar a todos 
quais são essas promessas. 
Foi a constatação desse novo 
contexto que nos levou à 
mudança da nossa marca. 

Ao assumir um modelo de 
negócio direcionado a ace-
lerar o processo de criação 
de novos negócios junto a 
grandes corporações, a Play 
Studio adotou elementos 
visuais que acentuam o 
compromisso com as novas 
práticas de inovação. Nosso 
novo ícone, um “foguete” es-
tilizado presente em nosso 
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Grande parte das em-
presas estão atravessando 
um momento de grande 
preocupação e busca de 
alternativas para sobre-
viver. Dentre essas alter-
nativas um importante 
passo é um olhar atento 
aos ativos das empresas, 
que são os bens que elas 
possuem e que podem ser 
monetizados, podendo ser 
representados por vários 
pontos, como dinheiro 
em caixa, maquinário, 
móveis, imóveis, estoques 
de mercadoria e créditos e 
recebíveis. 

Segundo Fernando Mello, 
diretor da Saraf Gestão Pa-
trimonial, esse pode ser um 
caminho para estratégias 
financeiras. Ponto impor-
tante é que no final deste 
período de crise, a maioria 
das empresas poderão ter 
grandes variações em suas 
demonstrações financeiras. 
Em relação ao controle de 
ativos, Fernando preparou 
algumas orientações para 
um primeiro momento: 
	 •	Se	 você	 planejou	 o	

inventário de ativos 
para este ano, reveja o 
cronograma. Existem 
formas de iniciar o 
trabalho, mesmo remo-
tamente; 

	 •	Continue	 monitoran-
do as movimentações 
de ativos, aquisições, 
transferências e baixas, 
adequando os proces-
sos ao momento atual; 

Olhar nos ativos pode ser saída 
das empresas para crise

	 •	Mapeie	 os	 trabalhos	
que necessitam de ati-
vidade em campo, faça 
um planejamento para 
realizá-lo; 

	 •	Busque	tecnologias	para	
te ajudar a atingir os re-
sultados que você busca. 

  Quem faz a gestão pa-
trimonial precisa estar 
atento a todos os eventos 
para que possa reportar 
de forma transparente 
e segura. Veja alertas 
para que as empresas se 
preparem para o pior dos 
cenários: 

	 •	Observe	se	algum	depar-
tamento será desativado. 
É possível que a de-
manda por produtos ou 
serviços ofertados pela 
empresa que trabalha 
diminua; 

	 •	Faça	 um	 levantamento	
dos ativos que já estão 
em desuso e que podem 
ser vendidos, pode ser 
uma oportunidade de 

gerar receita. Alguns 
segmentos terão au-
mentos de demanda; 

	 •	Crie	estratégias	para	o	
estoque; 

	 •	Prepare	 sua	 empresa	
para realizar o Teste 
de Recuperabilidade 
dos ativos (Impairment 
Test). No fechamento 
anual de balanço será 
necessário reportar se 
a empresa teve desvalo-
rização ou não de seus 
ativos. 

Como se observa, a gestão 
de ativos afetará direta-
mente o seu negócio para 
decisões estratégicas e 
nas demonstrações con-
tábeis, que por sua vez 
serão utilizadas para fim 
de obtenção de créditos 
ou de planejamento tribu-
tário. Estar preparado é o 
caminho para ser menos 
impactado. Fonte: (www.
saraf.com.br).

Leandro Gotz (*)

A visão sobre mercado de traba-
lho, estrutura do antigo modelo, 
competências necessárias e opor-
tunidades tem mudado bastante. 

Para se ter uma ideia, no ano 
passado o Brasil bateu o recorde em 
número de pessoas trabalhando de 
maneira informal. Ao todo, foram 
mais de 38 milhões de profissionais 
atuando nesse modelo, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), isso é histórico 
e mostra como a informalidade está 
ganhando espaço. 

Ainda de acordo com o IBGE, 
houve um aumento considerável 

O informal é o ‘novo normal’
no número de pessoas trabalhan-
do por conta própria no país. Os 
autônomos, também conhecidos 
como freelancers, chegaram a 23 
milhões no mesmo período. Não 
é de hoje que a maneira de se 
trabalhar mudou, se adaptou e o 
mercado precisou se reinventar, é 
nesse ponto que surge a economia 
colaborativa. 

Diferentemente de como esse 
modelo informal era visto anti-
gamente, de repente como uma 
última opção diante de tempos 
difíceis ou para fugir do desem-
prego, por exemplo, hoje, ser 
freelancer e desenvolver um tra-
balho pontual se tornou a primeira 

escolha para muitos. O conceito 
dessa economia colaborativa é 
muito atual, inovador e traz um 
respiro para o consumo exagera-
do, para a extravagância excessiva 
e na contramão disso propõe o 
compartilhamento. 

A tendência é que cada empresa 
ou pessoa que abraçar a ideia da 
troca de serviços ou objetos terá 
mais sucesso. A Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas e o SPC 
Brasil fizeram, no último ano, um 
estudo no qual entrevistaram quase 
mil brasileiros por todo o País. O 
levantamento identificou que 75% 
dos entrevistados já utilizaram os 
serviços que envolvem troca ou 

compartilhamento de bens, pelo 
menos uma vez na vida. Isso mostra 
que para o consumidor essa opção 
está ganhando mais força. 

Estamos diante da mudança, 
em que a segurança sozinha já 
não é o único ponto importante 
na hora de olhar para o mercado 
de trabalho e escolher um empre-
go. A experiência por si agrega, 
o valor de ser independente 
também é muito considerado e, 
para muitos, insubstituível, entre 
diversos outros pontos que têm 
feito o modelo informal se tornar 
o novo normal. 

A possibilidade de aumentar a 
renda, de atuar em projetos dife-
rentes simultaneamente, usufruir 
de horários bem mais flexíveis e 

trabalhar de casa, são alguns dos 
motivos pelos quais muitos consi-
deram a alternativa a possibilidade 
mais viável diante de seus desejos 
profissionais. 

As vantagens são infinitas, já que 
o modelo tem condições de mudar 
toda uma cultura de consumo de 
serviços, de transformar os hábitos 
da sociedade e criar essa troca en-
riquecedora. O consumidor precisa 
ser conquistado, ter sua dor enten-
dida e sanada, e ultrapassar a bar-
reira da confiabilidade é um grande 
desafio da economia colaborativa, 
mas assim que rompida, os frutos 
e benefícios são sem precedentes. 

(*) - É CEO do Helpie, plataforma digital que 
conecta consumidores e fornecedores de 

serviços de qualquer natureza por meio de web 
e aplicativos móveis. 



Matéria de capa

“Se perceber 
que não 

sobreviverá, o 
empresário deve 
pensar em como 
fechar as portas 

de forma gradual 
e organizada, 

evitando ter como 
herança problemas 

futuros
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Podem até reduzir drasticamente seus custos a, com 
muito esforço, menos de 20% dos tempos normais”, 
analisa Percival Maricato, empresário, professor de 

pós-graduação, advogado sócio fundador do Maricato 
Advogados Associados. Em cartilha sobre soluções para 
a crise do Coronavírus a banca mostra caminhos para 
superação deste momento, mas mesmo assim, muitas não 
sobreviverão, afirma.

 
- Se perceber que não sobreviverá, o empresário deve 

pensar em como fechar as portas de forma gradual e or-
ganizada, evitando ter como herança problemas futuros 
em relação a reclamações trabalhistas, execuções fiscais, 
inquéritos ou processo de falência com investigação so-
bre paradeiro do patrimônio da empresa, acusações de 
conduta irresponsável, processos penais de sonegação, 
a desconsideração da pessoa jurídica nas cobranças, 
impedimento de abrir ou se associar a novos negócios ou 
mesmo ocupar um bom emprego por longos anos e tantos 
outros comuns para quem fecha apenas de fato e procura 
fingir-se de morto.

 
De acordo com Maricato, se as dificuldades já são tantas 

que fazem prever o encerramento das atividades, talvez 
seja o caso de aproveitar as energias físicas e psíquicas e 
as reservas financeiras, quem sabe a venda de estoques, 
marca e bens intangíveis, reunir créditos ainda possíveis, 
para ir, cortando custos e reduzindo passivos, devolvendo 
equipamentos, desligando e indenizando funcionários, 
liquidando dívidas , gradualmente, extinguindo ou redu-
zindo obrigações até onde for possível.

 
Pontos centrais de atenção para encerramento de em-

presas:

1Dívidas trabalhistas - A liquidação das obrigações 
trabalhistas é prioritária. E não só pela questão humanitária 
e reciprocidade, como por ser a Justiça do Trabalho mais 
eficiente e de maior resiliência em condenar a empresa, 
executar créditos dos reclamantes e decretar com mais 
facilidade a desconsideração da pessoa jurídica. 

Condenada a empresa, se esta não tiver condições de 
pagar, seus sócios terão sua vida e declarações de renda 
dos últimos cinco anos vasculhadas, na busca de bens que 
satisfaçam as condenações (bens de algum valor, contas 
em banco, veículos, imóveis, ações, créditos, doações ou 
vendas no período pré-insolvência etc.). 

Dezenas de milhares de empresas, principalmente de micro e pequeno porte, fecharão suas portas definitivamente. “Mesmo findo o período de 
quarentena, teremos ainda longo período de recessão. Além da retração dos consumidores, despesas com funcionários, estoques comprados e 

não vendidos, fato do príncipe (decretos obrigando suspensão de atividades empresariais), estas empresas, com poucas exceções, 
não têm reservas financeiras para longos períodos de inatividade ou recessão, não têm acesso a financiamentos.

Não é difícil obter-se em outras áreas da justiça a cha-
mada prescrição intercorrente (extinção da ação por ficar 
mais de cinco anos arquivada, sem atividade do credor), 
o que não costuma ser admitido na Justiça do Trabalho. 
Ou seja, a busca por bens durará muitos e muitos anos. 

2Defesa contra cobranças de fornecedores, 
prestadores de serviço e do fisco - Com fornecedores 
e prestadores de serviço, deve-se ir aos poucos tentando 
acordo, devolvendo produtos e equipamentos, trocando 
dívida por patrimônio e estoques, reduzindo e parcelando 
outras existentes. Para um credor que percebe a insolvên-
cia do devedor, é bem melhor receber o equipamento semi 
usado de volta, parcelar uma dívida em 30 pagamentos 
ou mais, com fiador melhor ainda. 

Ou seja, é melhor receber o possível do que arriscar ter 
que ir a Juízo, gastar com advogado e nada receber ou 
ter que esperar mais tempo ainda, devido a lentidão do 
Judiciário. O fisco (dívidas tributárias e previdenciárias) 
é outro problema no horizonte. 

3Recuperação judicial, falência, insolvência - A 
empresa devedora pode ainda apelar para o processo de 
recuperação judicial, complexo e demorado, vantajoso 
quando tem patrimônio, estoques, créditos, para negociar 
com credores, possibilidades de recuperação. Poderá ainda 
pedir autofalência ou ter sua falência requerida por ter-
ceiros e decretada pelo Juiz. É procedimento que convém 

evitar, especialmente se não 
se têm livros contábeis em 
ordem, não se sabe explicar 
onde foram parar recursos 
e patrimônio, como se deu 
o aumento da dívida. 

 
Se para a pessoa jurídica 

existe falência, para pessoa 
física existe o processo de 
insolvência. Pode se dar 
com sócios que, após a 
desconsideração da pes-
soa jurídica, também não 
conseguem adimplir dí-
vidas. Nesse caso, ficam 
“insolventes”, perdem o 
crédito, a disponibilidade 
do nome para novo empre-
endimento e por vários anos 
(formalmente cinco após o 
encerramento da falência 
ou insolvência).

4Cobranças de locadores e bancos - As cobranças 
de bancos e locadores submetem-se às situações acima, 
com poucas diferenciações. O locador pode cobrar os 
alugueres atrasados, mas costuma antes ajuizar despejo 
por falta de pagamento e nada pior para o bom nome de 
uma empresa. Mesmo após propor a ação, o despejo só 
é decretado, em condições de normalidade do funciona-
mento do fórum, mais de seis meses após. 

No entanto, pode ser uma dívida que irá ficando cara e 
se a empresa vai fechar mesmo, pode convir evitar esse 
passivo acumulando-se e rescindir o contrato amigavel-
mente, parcelando a dívida, evitando multa contratual. 
Reitere-se que com raras exceções, os credores preferem 
receber valor menor ou a médio e longo prazo do que ficar 
litigando. Perante um processo judicial, o banco fica ainda 
mais propenso a fazer acordos razoáveis. 

5Força maior e ou-
tros fundamentos de 
resistência do devedor 
- Em sua defesa, nas dívidas 
acumuladas ou agravadas 
pela crise do Coronavírus, 
a empresa pode alegar des-
cumprimento por motivo 
justo, a quarentena, fuga 
de consumidores, aconte-
cimentos responsáveis por 
oneração excessiva das 
obrigações, imprevisibilida-
de, fato do príncipe, força 
maior e etc.  

6Desconsideração da pessoa jurídica - Um dos 
maiores riscos que corre o empresário que fecha a em-
presa ou acumula dívidas sem pagar é a desconsideração 
da pessoa jurídica. Acontece quando o credor pede que 
o juiz desconsidere a empresa e dirija a execução contra 
o patrimônio de seus sócios. 

A desconsideração só deve ocorrer caso haja alguma 
irregularidade na atividade da empresa: dívidas excessivas 
ou suspeitas, livros contábeis incompletos, sumiço de pa-
trimônio, sonegação de informações, desvio de finalidade, 
confusão patrimonial, atos ilícitos e irregulares, enfim, e 
contra o sócio ou sócios responsáveis.  

 

7Encerramento legal, venda da empresa ou ad-
missão de novo sócio - O mais seguro no encerramento 
das atividades é fazê-lo também formalmente, junto aos 
órgãos públicos. Mais de 90% das pequenas empresas que 
fecham as portas de fato no país, não fazem isso, pois é 
necessário dezenas de documentos. Quem também prevê 
que terá que encerrar a empresa pode procurar imedia-
tamente compradores para ela. 

Se puder vender tão bem que possa recuperar seu inves-
timento e trabalho, até ter lucro, o empresário deve fazê-lo. 
Mas em certas situações, na “bacia das almas”, findo o gás 
e próximo do fechamento de fato, existindo um comprador 
idôneo que se responsabilize por todas as dívidas, convém 
repassar a empresa por preço simbólico ou por preço a 
pagar daí a um ano, ou ainda para pagamento parcelado, 
a perder de vista.

 
Fonte: Maricato Advogados Associados (www.maricatoadvogados.com.br).
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Associação dos Servidores Celetistas
Estáveis do Estado de São Paulo - ASCEESP

CNPJ 14.037.380/0001-43
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária Virtual

Associação dos Servidores Celetistas Estaveis do Estado de São Paulo - ASCEESP-
CNPJ 14.037.380/0001-43, com sede na cidade de São Paulo, á Rua Tacape n.º 61,
Tatuapé, CEP 03319-020, representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca,
pelo presente edital, todos os associados para Eleição na sala do Google MEET, link
https://meet.google.com/sur-iwcm-ufo), no dia 20 de julho de 2020, sendo que a
Assembleia Geral Ordinária virtual, iniciará ás 10:00h, em primeira convocação, com
quórum legal, ás 10h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes,
com a seguinte ordem do dia: 1 - Para deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria,
Balanço, Prestação de Contas e Previsão Orçamentária para o exercício seguinte.
2 - Convoca todos os associados para eleição da Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal, para o mandato de três anos 2020/2023.

São Paulo, 30 de junho de 2020.
Laureano de Andrade Florido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

01-Contexto Operacional: A Pado Cobranças S/A., foi constituída em 16 
de Outubro de 2.007 com registro na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo sob nº 35.300.348.494,  com sede na cidade de São Paulo - SP, tem 
por objetivo mercantil a atividades de cobranças e informações cadastrais. 
02. Diretrizes Contábeis: a) As demonstrações financeiras foram elabo-
radas em obediência aos preceitos da legislação comercial; aos preceitos 
da Leis das Sociedades Anônimas, e aos princípios de contabilidade geral-
mente aceitos. b) O resultado é apurado em obediência ao regime de com-
petência de exercícios. c) O Capital Social subscrito é de R$ 51.157.321,00 
(Cinquenta e um milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e 
um reais), representado por 51.157.321 (Cinquenta e um milhões, cento 
e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e um) quotas no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada em moeda corrente, sendo totalmente integrali-
zados. d) A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e 
desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das 
Demonstrações contábeis 03. Dividendos Propostos: Conforme estabe-
lecido em seu estatuto a empresa distribui o percentual mínimo obrigatório

Pado Cobranças S/A
CNPJ  09.252.451/0001-90

 Relatório da Administração
Prezados Senhores: Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Instituições Financeiras, e a Sociedade em Geral, As Demonstrações Financeiras da Pado Cobranças S/A, referente ao exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                        A Administração

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.019 - Em reais
Ativo 31.12.2019 31.12.2018
Ativo Circulante
 Disponibilidades 0,32 2,62
 Outros Créditos 5.036.725,39 5.036.725,39
Total do Ativo Circulante 5.036.725,71 5.036.728,01
 Ativo Não Circulante 
 Créditos de Controladas e Coligadas 55.559.381,15 55.556.790,87
 Depósitos Judiciais 60.030,68 298.827,35
 Total do Ativo Não Circulante 55.619.411,83 55.855.618,22
 Total Geral do Ativo 60.656.137,54 60.892.346,23

Passivo 31.12.2019 31.12.2018
Passivo Circulante 
 Empréstimos de Terceiros 447.287,38 669.837,41
Total do Passivo Circulante 447.287,38 669.837,41
Passivo Não Circulante 
 Empréstimos com Coligadas 14.874.476,88 14.874.476,88
Total do Passivo Não Circulante 14.874.476,88 14.874.476,88
Patrimônio Líquido 
 Capital Social 51.157.321,00 51.157.321,00
 Reserva de lucros 
 Lucros/Prejuízos Acumulados (5.822.947,72) (5.809.289,06)
Total do Patrimônio Líquido 45.334.373,28 45.348.031,94
Total Geral do Passivo 60.656.137,54 60.892.346,23

 31.12.2019 31.12.2018
Despesas/ Receitas Operacionais (13.658,66) (12.595,34)
 Despesas Administrativas e Comerciais (12.842,56) (12.198,69)
 Despesas Financeiras (816,10) (396,65)
 (+) Receitas Financeiras - -
Lucro ( Prejuizo) OperacionaL (13.658,66) (12.595,34)
Resultado do Exercício Antes IR e CSLL (13.658,66) (12.595,34)
Lucro ( Prejuízo ) do Período (13.658,66) (12.595,34)
Resultado Líquido por lote de 1.000 ações (0,27) (0,25)

 Capital Realizado
 Autorizado Lucro do 
 Descrição Capital Social Exercício Total
Saldo Em 31.12.2018 51.157.321,00 (5.809.289,06) 45.348.031,94
 Resultado do Exercício: - (13.658,66) (13.658,66)
Saldo Em 31.12.2019 51.157.321,00 (5.822.947,72) 45.334.373,28

Descrição 31.12.2019 31.12.2018
Prejuízo do Período (13.658,66) (12.595,34)
Total Resultado Abrangente (13.658,66) (12.595,34)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2019 31.12.2018
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício (13.658,66) (12.595,34)
Variação nos Ativos e Passivos 
Créditos com Acionistas 
    Controladoras e Coligadas (2.590,28) -
 Depósitos Judiciais 238.796,67 (238.798,97)
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais 222.547,73 (251.394,31)
 Impostos Pagos sobre o Lucro - -
Variação das Atividades Operacionais 222.547,73 (251.394,31)
Empréstimos de Terceiros (222.550,03) 251.393,29
Variação das Atividades de Financiamentos (2,30) (1,02)
Disponibilidades 
 Inicio do exercício 2,62 3,64
 Fim do exercício 0,32 2,62
Variação Líquida das Disponibilidades (2,30) (1,02)

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2.019
Andrea Nora Felicitas Gardemann-Presidenta

Carlos Henrique C. Viégas - Contador - CRC:PR-072352/O-3

Demonstração do Resultado Abrangente - Em reais

Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto - Em reais

As empresas, atualmente, 
para se inovar têm investido 
na gamificação, ou seja, imple-
mentam técnicas de jogos para 
engajar colaboradores. Para se 
se ter uma ideia, de acordo com 
o IEEE (Instituto de Engenhei-
ros Eletricistas e Eletrônicos), 
em 2020, 85% das atividades 
serão compostas por elementos 
de games. Então, é possível 
perceber que é uma tendência 
para este ano. Mas quais as 
principais características da 
gamificação? Como podemos 
implementar? 

Segundo Tomás Camargos, 
sócio-fundador da VIK, startup 
que oferece um programa de 
saúde gamificado para as em-
presas, essa é uma forma lúdica 
de engajar e trazer leveza para 
os colaboradores que, muitas 
vezes, encontram-se estressa-
dos com as tarefas do dia a dia. 
“Games proporcionam interação, 
amizade, momento de descon-
tração e ainda uma motivação, 
pois sempre deve haver uma 
premiação no final”, comenta o 
empresário. Confira os mitos e 
verdades sobre o tema:
	 •	Traz motivação para os 

colaboradores: VERDA-
DE - A gamificação pode 
ser aplicada de diversas 
formas, como um programa 
que promove saúde, por 
meio da atividade física, em 
que é possível criar uma 
competição saudável entre 
os membros de uma equipe, 
com uma premiação no final 
para quem fizer mais pontos. 
“Não importa como o game 
será aplicado, ele sempre 
terá o intuito de promover 
uma maior interação e fazer 
com que os colaboradores 
não se tornem robôs. Hoje, 
os colaboradores buscam 
felicidade acima de tudo”, 

complementa o especialista.
	 •	Em 2020, vão aparecer em 

aplicativos móveis: VER-
DADE - Uma tendência 
para este ano é que os 
programas de gamificação 
poderão ser controlados 
por dispositivos móveis. O 
público consome notícias 
e conteúdos por meio dos 
smartphones e os aplicativos 
têm dominado o mercado 
com a chegada de novas star-
tups. “Em 2020, essa será a 
tendência que as pessoas 
procurarão”, pontua.

	 •	Melhoria no raciocínio 
lógico: VERDADE - Jo-
gos exigem concentração, 
foco e outras diversas 
habilidades que também 
precisamos ter no ambiente 
de trabalho. Assim, é uma 
forma de proporcionar 
isso para os membros de 
uma equipe, de uma forma 
prazerosa. ” Hoje as pessoas 
querem trabalhar em um 
lugar leve, que usufrua de 
suas habilidades e intensifi-
que seus pontos positivos”, 
diz Tomás.

	 •	Não é possível medir re-
sultados: MITO - Como 
citado acima, os programas 
gamificados para empresas 
tendem a migrar para o 
mundo digital. E, junto com 
a tecnologia, surgem formas 
de medir os resultados da-
quele determinado game. 
“Na VIK, por exemplo, 
enviamos um relatórios de 
pontos de cada colaborador, 
o engajamento e índices 
no final do desafio. É uma 
forma de mostrar a impor-
tância desses jogos para o 
bem-estar geral das cor-
porações”, finaliza Tomás. 
Fonte e mais informações: 
(www.desafiovik.com.br). 

Além disso, a prioriza-
ção de projetos de in-
fraestrutura sustentá-

veis por meio de mecanismos 
como finanças sustentáveis 
e critérios ESG robustos 
podem ajudar a garantir uma 
retomada pós-pandemia mais 
resiliente e menos desigual 
para lidar com ameaças imi-
nentes, incluindo as mudan-
ças climáticas. 

Essas são algumas das 
conclusões da publicação 
“Alcançando infraestrutura 
sustentável”, conduzida pela 
KPMG. O conteúdo evidencia 
ainda que aspectos como 
resiliência, mitigação, prepa-
ração e crescimento susten-
tável estão no topo da agenda 
de executivos de negócios e 
representantes governamen-
tais. E que agora, mais do que 
nunca, toda a sociedade deve 
estar ciente dos impactos 
que causa no planeta e das 
vulnerabilidades decorrentes 
de ameaças globais. 

“Enquanto o mundo se pre-
para para uma nova realidade 
pós-pandemia, neste momen-
to é clara a necessidade de 
reconstruirmos a economia e 
as sociedades globais para um 
futuro mais resiliente, mais 

Uma nova realidade pós-pandemia clama pela necessidade de 
reconstruirmos a economia.
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Infraestrutura sustentável 
depende de 4 vertentes, diz KPMG
Governos de todo o mundo estão recorrendo à infraestrutura como um meio de impulsionar o 
crescimento econômico

gestão de seus ativos 
através de uma lente 
ESG. 

 4) Financiamento sus-
tentável: desenvolve-
dores de infraestrutura, 
proprietários de ativos 
e investidores têm um 
papel importante em 
criar e estruturar mode-
los de sustainable finan-
ce, que incentivem cada 
vez mais a opção por 
projetos mais susten-
táveis, mais resilientes 
e, por conseguinte, com 
uma melhor perspecti-
va de risco retorno no 
longo prazo. 

“Nossas equipes estão tra-
balhando com organizações 
comprometidas a enfrentar 
esses desafios. O objetivo é 
estarem aptas a planejar, fi-
nanciar, construir e gerenciar 
programas de infraestrutura 
sustentáveis, resistentes a 
riscos, socialmente impac-
tantes e que proporcionem 
crescimento econômico sus-
tentável para as gerações 
atuais e futuras”, afirma o 
sócio-líder de Infraestrutura 
da KPMG no Brasil, Eduardo 
Redes (AI/KPMG).

sustentável e menos desi-
gual”, afirma Fernando Faria, 
sócio-líder de Infraestrutura 
da KPMG na América Latina. 
As empresas interessadas em 
alcançar uma infraestrutura 
sustentável devem seguir 4 
vertentes: 
 1) Mudança climática 

e descarbonização: 
desenvolvedores de in-
fraestrutura e proprie-
tários de ativos devem 
quantificar impactos, 
riscos e ações neces-
sárias para descarbo-
nizar seus negócios e 
minimizar os efeitos das 
alterações climáticas. 

 2) Mensurar impactos 
sociais, ambientais 
e econômicos: de-
senvolvedores, pro-
prietários e operadores 
precisam de uma me-
todologia que capte o 
valor que criam para a 
comunidade para além 
do financeiro e ferra-
mentas para monitorar 
esses impactos ao longo 
da vida do ativo. 

 3) Lente “ESG”: inves-
tidores e desenvolve-
dores precisam avaliar 
sua estratégia, seus 
processos de aquisição 
e desinvestimento e a 

Mitos X Verdades sobre a 
gamificação nas empresas

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
15

5-
0F

99
-F

87
B-

41
31

.



Consórcio como 
agente educador no 

comportamento financeiro 

Ter uma boa educação 
financeira requer 
mudanças em sua 
forma de consumir

É muito comum ouvirmos 
das pessoas que faltou 
planejamento para reali-

zar determinado sonho, pois não 
souberam investir o próprio di-
nheiro, ou até mesmo, perderam 
oportunidades de conquistar 
algo por falta de capital. Grandes 
metas como: comprar um imó-
vel, carro ou fazer uma cirurgia 
plástica, podem acontecer se 
houver preparação.  

Nos últimos tempos, o núme-
ro de pessoas que valorizam a 
importância do investimento 
financeiro, para a obtenção 
de um bem, aumentou. E 
nesse cenário, a procura pelo 
consórcio cresceu, demons-
trando que o brasileiro passou 
a acreditar na modalidade e 
expõe maturidade quando se 
trata de suas finanças pessoais. 

Levando em consideração 
ainda, o que se vive hoje, com 
uma provável recessão, com o 
contexto instável econômico, 
se planejar não é mais um 
privilégio, mas sim, uma reali-
dade para se precaver do que 
não se sabe e, ainda assim, ter 
segurança financeira mediante 
as dificuldades que podem 
aparecer. Aliás, a disciplina é 
a principal aliada para quem 
almeja conquistar algo. 

O consórcio é o meio para 
quem deseja construir o seu 
próprio patrimônio e uma óti-
ma escolha para quem não quer 
pagar juros. Para exemplificar, 
imaginemos que o consórcio é 
o personal trainner para suas 
finanças. Você precisa investir 
mensalmente na prática das 
atividades físicas para alcançar 
o shape desejado. Acontece da 
mesma forma com a aquisição 
do consórcio. É um dinheiro a 
ser aplicado a cada mês, que 
garantirá a concretização dos 
seus objetivos, ou seja, que o 
seu bem seja adquirido. 

O consórcio é um modelo 

de investimento que dá certo. 
Os consorciados entram em 
grupos e dificilmente desistem 
de pagar as parcelas, já que 
se sentem mais motivados. 
O valor varia de acordo com 
crédito, que pode ser pago de 
36 a 200 vezes, e com poucos 
reais mensais, é possível pro-
gramar a compra da sua moto, 
carro e até de sua casa. Com 
parcelas menores, que cabem 
no orçamento, as pessoas, lite-
ralmente, aprendem a poupar 
e a construir patrimônio.  

Uma pesquisa, divulgada 
pela Associação Brasileira 
de Administradoras de Con-
sórcios (ABAC), revela que 
jovens de 18 a 34 anos estão 
ligados nas compras de bens 
pelo consórcio. O estudo ouviu 
cerca de 1,6 mil jovens, divi-
didos em dois subgrupos, um 
de 18 a 25 anos e outro com 
idades entre 25 e 34 anos. Os 
resultados mostraram que 49% 
de homens e 51% das mulhe-
res têm desejos, basicamente, 
focados na qualidade de vida. 
Verificou-se também que nos 
dois grupos a poupança foi a 
mais citada com 92%, o que 
mostra jovens motivados em 
construírem o seu próprio 
futuro. 

Independentemente da faixa 
etária, o planejamento é a es-
sência do consórcio e, também, 
do sucesso financeiro. Com 
ele, a aquisição de cotas, de 
forma programada e dentro 
de suas possibilidades, pode 
representar uma facilidade 
para você programar o seu 
futuro, o da sua família e até 
mesmo o da sua empresa, con-
quistando bens e ampliando 
seu patrimônio.  

O consórcio é um agente 
educador dos novos tempos. 
É o modelo ideal de economia 
compartilhada. Ele conduz as 
pessoas e as famílias à forma-
ção de patrimônio e construção 
de um futuro financeiro mais 
seguro e confiável. Disso, eu 
não tenho nenhuma dúvida.  

(*) - É diretor da BR Consórcios 
(www.brconsorcios.com.br).

José Roberto Luppi (*)
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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: PAULO FERNANDO BERENGUEL, profissão: auxiliar de estoque, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1965, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Berenguel e de Darcy Daurisio Beren-
guel. A pretendente: REGINA DEGRAGNANI, profissão: acompanhante comunitário, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1969, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Eduardo Degragnani e de Marisa 
Aparecida Degragnani.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES SCHIAVETTI, profissão: corretor de plano de 
saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivan Schiavetti e de Helenice Ro-
drigues Schiavetti. A pretendente: MAYARA PORTUGAL DIAS, profissão: assisten-
te operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidney Assumpçao Dias 
e de Luciana Nascimento Portugal Dias.

O pretendente: JOSE ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, profissão: auxiliar de manu-
tenção, estado civil: viúvo, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 28/11/1960, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco da Silva e de 
Honorina Julia da Silva. A pretendente: SEVERINA EDIVAN BANDEIRA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio Formoso, PE, data-nascimento: 
21/06/1955, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucio Bandeira de Lima 
e de Tereza de Jesus Bandeira.

O pretendente: RENAN FRANCISCO MOREIRA, profissão: técnico em radiologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1987, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Guilherme Carlos Moreira e de Arlete Francisco Moreira. 
A pretendente: CAROLINE QUINAGLIA DA SILVA, profissão: engenheira civil, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/12/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato da Silva e de Elza Quinaglia da Silva.

O pretendente: JEAN BERNARD VICTORIN, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 16/02/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Abraham Victorin e de Paulette Vilcin. A pretendente: LISSETTE 
JUSTE, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
24/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucia Juste.

O pretendente: IGOR DOS SANTOS DIAS, profissão: auxiliar de rastreio, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Ferreira Dias Irmão e de Maria Elediva Ferreira 
Dias. A pretendente: MARIA EDUARDA DA SILVA GAMA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/03/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciano Alves Gama e de Vanessa Conceição 
Mariana da Silva.

O pretendente: JOSÉ AMADEU MARQUES, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1979, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Amadeu Marques e de Eva de Jesus Silva Marques. A 
pretendente: LILIAN SIDNÉIA CAMPOS PINHEIRO, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/11/1988, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Sidemar Martins Pinheiro e de Izabel Ferreira Campos.

O pretendente: OTAVIO AUGUSTO DA COSTA BELINELLO, profissão: auxiliar de help 
desk, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adnael Otavio Belinello e de Maria da 
Conceição Pinheiro da Costa Belinello. A pretendente: LUANA SOARES COSTA, pro-
fissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/09/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Soares Costa e 
de Dilma José Soares Costa.

O pretendente: FRANCISCO GONÇALVES GRILO, profissão: analista de planejamen-
to, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Constantino Gonçalves Grilo e de 
Carmen Aparecida Grilo. A pretendente: CLÁUDIA FERNANDA CARNEIRO, profissão: 
assistente financeiro, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nas-
cimento: 15/12/1978, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Luis Rosálio 
Carneiro e de Maria Helena da Silva Carneiro.

O pretendente: WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA, profissão: motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1979, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edmilson Ferreira de Sousa e de 
Francisca Assis Ferreira. A pretendente: ANDRESA AZEVEDO SILVA, profissão: 
auxilair contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 29/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Helena 
Azevedo Silva.

O pretendente: CAIQUE BASTO, profissão: assistente financeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Walter da Silva Basto e de Juraci Alves dos Santos 
Basto. A pretendente: STEFANY DA SILVA OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edvan da Silva Oliveira e de Cristina Alves 
de Almeida.

O pretendente: SANDRO MOURA CHUNTE, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/02/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Donizeti Chunte e de Ana Cristina Moura Chunte. A pretendente: 
MAIARA GONÇALVES ELOY, profissão: analista de vendas, estado civil: solteira, na-
turalidade: Mairiporã, SP, data-nascimento: 02/10/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Vanderlei Aparecido Eloy e de Suzana Aparecida Donizeti Gonçalves.

O pretendente: MARCELO SANTOS DO CARMO, profissão: agente sócio educativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital São Miguel Paulista, SP, data-nas-
cimento: 01/01/1971, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Coriolano Bis-
po do Carmo e de Maria dos Santos. A pretendente: SOLANGE GARCIA DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 
21/12/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio Garcia da Silva 
e de Carmelita Marques dos Reis.

O pretendente: DIÓGENES FERNANDES BARBOSA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Honorio Barbosa e de Maria Fernandes 
de Oliveira. A pretendente: VIVIANE FURTUOSO SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edésio Neves Santos e de Maria Vilma Furtuoso 
Santos.

O pretendente: JADSON MARINHO REGIS, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 10/03/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Josenildo Lima Regis Maciel e de Lucie-
ne Marinho da Silva Regis. A pretendente: NATASHA CRUZ GONÇALO, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Samuel Gonçalo e 
de Renata Marlene Cruz.

O pretendente: RODRIGO MATOS DOS SANTOS, profissão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Ilário Dias dos Santos e de Doralice de 
Matos dos Santos. A pretendente: PRISCILA FERNANDES DA SILVA, profissão: pro-
motora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Fernandes da 
Silva e de Edna Maria dos Santos Silva.

O pretendente: RAFAEL DULTRA DOS SANTOS, profissão: designer gráfico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1993, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Wellington Pereira dos Santos e de Van-
derlandia Dultra Pires. A pretendente: LAURA CUSTODIO DE OLIVEIRA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/02/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Emerson de Oliveira e 
de Simone Custodio da Silva.

O pretendente: FELIPE NUNES SANTOS SANT’ANA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eronides Nunes Santos Sant’Ana e de Edna 
Dionizio de Souza Sant’ana. A pretendente: LETICIA DE SOUZA AMARO, profissão: 
encarregada de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 15/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira 
Amaro e de Creusa Vitorio de Souza Amaro.

O pretendente: JULIO CESAR MOURA QUEIROS, profissão: auxiliar de serviços con-
tínuos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir Moura Queiros e de Maria 
Regina Bento. A pretendente: ERONAIDE BATISTA DA SILVA, profissão: prendas do-
mésticas, estado civil: solteira, naturalidade: Antas, BA, data-nascimento: 21/12/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José João da Silva e de Maria Lin-
dinalva Batista da Silva.

O pretendente: THIAGO CAETANO BARBOSA, profissão: técnico automotivo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Barbosa e de Edna Aparecida Caeta-
no Barbosa. A pretendente: RISIELI CRISTINA DE MATOS PERES, profissão: gerente 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Peres e 
de Rosemeire de Matos Peres.

O pretendente: FÁBIO BARBOSA LEITE, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: JUSSIAPE, BA, data-nascimento: 06/08/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Barbosa Leite e de Lindaci Barbosa Leite. A pretendente: 
CINTIA ALVES, profissão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Alegre 
de Lourdes, BA, data-nascimento: 21/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Assis Jose Alves e de Noeme Alves.

O pretendente: DIEGO CALIXTO, profissão: repositor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1994, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Aldemir Calixto e de Arlete Socorro Santos das Graças. A pretendente: PA-
LÔMA SILVA PEREIRA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edson Pereira e de Marinalva Silva dos Santos.

O pretendente: BRUNO MIRANDA NAZARRE, profissão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Eduardo Franco Nazarre e de Eliandra Miranda Silva Nazarre. 
A pretendente: VITORIA PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Pereira da Silva e de Solange Pereira 
da Silva.

O pretendente: GEOVANE OLIVEIRA ALMEIDA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 31/07/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Juvenilia Oliveira Almeida Dias. A pretendente: FRANCIANE 
DA SILVA GOMES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
Volta Redonda, RJ, data-nascimento: 13/11/1982, residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, filha de Paulo Cesar Gomes e de Claudia Maria da Silva Gomes.

O pretendente: FURQAN AHMED, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Paquistão, data-nascimento: 12/05/1992, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Ijaz Ahmed e de Asmat Tahra. A pretendente: JOSILDA MARIA DE OLIVEI-
RA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/10/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel 
Antonio de Oliveira e de Maria do Carmo de Oliveira.

O pretendente: ICLEYSON FELISMINO MACEDO ALVES, profissão: chefe de sessão, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 13/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Macêdo Alves e de Maria de Fátima Fe-
lismino Macêdo Alves. A pretendente: HEIDI TAMIRES DOS SANTOS NASCIMENTO, 
profissão: chefe de sessão, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amilton 
Nascimento e de Eliene Inacio dos Santos.

O pretendente: MAURO PEREIRA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Paulino Pereira da Silva e de Maria Jezilda Pereira da 
Silva. A pretendente: LEIA PHELIPPE FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/01/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elias Ribeiro Fernandes e de Maria Cristina 
Phelippe Fernandes.

O pretendente: GABRIEL FIRMINO DE MELO, profissão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Manoel Vitor de Melo e de Antonia Salvelina Firmino 
de Melo. A pretendente: JOYCE ALMEIDA DE MELO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1997, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Darveles de Melo e de Marcia Almeida 
da Silva.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES LIMA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Rodrigues Lima e de Cristiane 
Maria de Lima. A pretendente: CLYCIA PEREIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/2000, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jackson Souza dos Santos e de 
Cassia Pereira de Araujo.

Inúmeros negócios tiveram que 
se reinventar e tanto os gestores 
como líderes desses locais, também 

foram conduzidos a se adaptar a esse 
‘novo normal’. 

Para Celson Hupfer, doutor em 
psicologia social e CEO da Connekt, 
plataforma inteligente de recrutamen-
to digital, não é toda empresa que 
consegue colher bons frutos nesta 
época. “Ainda existe muita gente 
patinando nessa nova realidade. Em 
um momento de crise como este é 
fundamental se remodelar. Enquanto 
inúmeros negócios trouxeram inova-
ção e novidades, outros, caíram no 
esquecimento”, avalia. 

Ainda segundo o especialista, os 
líderes têm um papel fundamental em 
meio a uma crise, eles são responsáveis 
tanto pelo desenvolvimento e perma-
nência de um negócio como no cuidado 
com a equipe. Abaixo listamos cinco 
dos piores erros cometidos durante a 
pandemia. Confira: 
	 •	Não focar nas necessidades 

do consumidor - Como o mer-
cado mudou, as necessidades dos 
consumidores também sofreram 
alterações. O que deixou muita 
empresa a ver navios foi a simples 
atitude de não prestar atenção no 
seu cliente. As dores, os anseios 
e a mudança de comportamento 
deles são pontos fundamentais, o 
cliente deve ser sempre o centro 
do negócio e quando não olhamos 
para ele, não sabemos como se-
guir. 

	 •	Não automatizar processos - 
Parece impossível pensar nas em-
presas que ignoraram a tecnologia, 
uma vez que toda a comunicação e 

A engrenagem que faz todo um negócio girar são as pessoas de uma equipe.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Os piores erros cometidos pelas 
empresas durante a pandemia

Permanecer e se consolidar no mercado é uma tarefa diária e com inúmeros desafios e, em 2020, 
os empreendedores passam por mais um novo obstáculo: o da pandemia

o negócio de diversas companhias 
tiveram que ser direcionadas para 
o ambiente digital. Não automatizar 
processos e ignorar as ferramentas 
tecnológicas é sem dúvida, um 
dos piores erros de uma empresa 
durante a pandemia. 

	 •	Não atentar-se à equipe - A 
engrenagem que faz todo um ne-
gócio girar são as pessoas de uma 
equipe. Outro erro dos líderes é o 
de ignorar as pessoas dentro de 
uma empresa. “Liderança não é só 
gerir uma empresa, mas é também 
reconhecer esforços e resultados 
dos colaboradores dentro de uma 
organização. Uma dica é sempre 
se manter próximo à equipe e 
pensar em quais atividades podem 
ser implementadas dentro de uma 
empresa para motivar e engajar as 
pessoas”, indica. 

	 •	Não se posicionar - Uma em-
presa que não se posiciona, não se 

reinventa e não cria novos planos 
estratégicos tem tudo para ficar 
para trás neste momento. Além 
de se tornar ignorante no sentido 
de não considerar um momento de 
crise e pandemia com mudanças no 
comportamento de colaboradores 
e mercado, ela pode perder visibi-
lidade, investimentos, parcerias, 
lucro e até, colaboradores. 

Esquecer de aproveitar as oportuni-
dades que a crise proporciona. 

A crise no geral não é bem vista, 
porém, uma empresa não deve dei-
xar de existir, mesmo no ápice dessa 
situação. Portanto, a dica é sempre 
olhar o mercado e tentar cavar uma 
oportunidade. É nesse momento que 
os empreendedores precisam inovar, 
olhar seu negócio como um todo e 
explorar o mercado. 

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