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O voto do 
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Por Gaudêncio Torquato
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Não acredito que exista essa de novo normal após os impactos da 
Covid-19, tanto aqui na Espanha, onde vivo, quanto no Brasil e em 
todos os demais países. O mundo – e a sociedade em seu caminho 
evolutivo natural – sempre esteve em constante mudança, com algumas 
sendo mais abruptas e intensas que outras. Então, mesmo depois desse 
súbito e vasto impacto da pandemia em nossa sociedade, não podemos 
pensar que o “normal” será novo, apenas fruto dos aprendizados e 
das marcantes transformações que estamos vivenciando agora. Em 
outras palavras, quando ele chegar, o suposto “novo normal”, já não 
será “novo” e nem “normal”.   

Não existe o “novo normal”

A pandemia do Coronavírus parou o mundo de um jeito como nunca 
tínhamos visto antes. O FMI apontou uma previsão preocupante que 
alerta sobre o risco de termos a maior recessão econômica desde 1929. 
Frente à crise de 2008, ela já está sendo pior. A pandemia da Covid-19 
afetou todos os setores e tem causado inseguranças na educação, política 
e, sobretudo, na saúde. É até meio clichê falar sobre as oportunidades 
contidas na crise porque há muito se fala sobre isso e, de fato, não nos 
faltam casos de sucesso nascidos em meio a uma crise.   

Colaboração e inovação
Quem não sonha em ter uma equipe produtiva, e que entregue 

sempre ótimos resultados para empresa? Aposto que, se você é ges-
tor, deve estar se perguntando o que é possível fazer para tornar esse 
sonho realidade. Para isso, o meu primeiro conselho é: pense fora da 
caixa e não canse de buscar meios para tornar a sua equipe um time 
empoderado e engajado. Mas se você é da turma do contra, e acredita 
que seus colaboradores nunca serão produtivos, é preciso mudar o 
quanto antes esse mindset pra lá de ultrapassado.   

Como tornar a equipe produtiva

Freepik

Negócios em Pauta

Acreditação Halal
A Cdial Halal acaba de receber a acreditação da Saudi 

Standards Metrology and Quality Organization, órgão téc-
nico do Governo da Arábia Saudita de certificação especial 
para padrões, qualidade e metodologia e tem como res-
ponsabilidade o desenvolvimento e adaptação de padrões 
internacionais. Toda esta metodologia tem facilitado o 
processo de importação e exportação de mercadorias de 
e para o Reino Saudita. De acordo com World’s Top Ex-
ports, cereais e produtos farmacêuticos estão entre os dez 
primeiros produtos mais importados pela Arábia Saudita. 
Mais informações: (www.cdialhalal.com.br).    Leia a 
coluna completa na página 3

gauchazh.com/reprodução

News@TI

Teias da Inovação MCTI on-line

@Em novo formato, agora on-line, o projeto Teias da Ino-
vação MCTI promove mais um evento gratuito hoje (7). 

Nessa edição, um dos convidados é Amure Pinho, presidente 
da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Com o 
tema “Teias para Startups: Financiamento, Investimento e 
Fomento à Inovação Durante e Pós-Pandemia”, o programa 
abre espaço para o debate sobre como os ecossistemas brasi-
leiros de startups (nascentes ou já em estágio de crescimento) 
estão conseguindo se financiar em meio à pandemia. Assim, 
o objetivo é discutir alternativas, instrumentos e mecanismos 
para dar sequência ou iniciar projetos de inovação no novo 
contexto. A ação tem abrangência nacional, ou seja, qualquer 
pessoa interessada pode se inscrever pelo site www.teiasdai-
novacao.com.br.  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Teias da Inovação MCTI

De acordo com a 
Statista, o surto do 
novo Coronavírus tem 
provocado mudanças 
nas vendas online

Nos primeiros 15 dias de março, 
as vendas de comércio eletrô-

nico no Brasil aumentaram 40% 
em comparação com os primeiros 
15 dias de março de 2019. O cres-
cimento está relacionado ao surto 
da COVID-19. O número de novos 
consumidores online também 
aumentou durante esse mês. As 
vendas na internet de produtos 
relacionados à saúde aumentaram 
mais de 120% no País. 

Com o crescimento das transa-
ções online, é preciso considerar 
os riscos com transações fraudu-
lentas. No Brasil, vemos abusos 
em decorrência de programas 
promocionais para aumentar a 
conversão de clientes. Quando a 
área de marketing de uma empresa 
cria uma promoção para melhorar 
a conversão, ou seja, a entrada de 
novos clientes, em algum momento 
o próprio consumidor ou grupos 
especializados começam a tentar 
tirar proveito desta promoção. 

Quando as operadoras de car-
tões de crédito realizam campa-
nhas para que o usuário ganhe 
pontos, existem fóruns na web que 
explicam até quantos cartões uma 
pessoa deve abrir de uma mesma 
operadora, para ser mais benefi-
ciado com relação à pontuação. 
Há inclusive modos de gerenciar 
esse processo e fazê-lo em gran-
de escala, transformando-se em 
ferramentas de abuso disponíveis 
aos fraudadores. 

Muitas pessoas têm dúvidas 
sobre o que seria uma "identidade 
sintética", que acontece quando 
uma pessoa mal intencionada 

E-commerce cresce em tempos de 
crise: como se prevenir contra fraudes?
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invade uma conta e cria uma 
identidade falsa ao combinar os 
dados roubados com informações 
de terceiros. Essa combinação de 
dados faz com que a "identidade 
sintética" seja difícil de identificar, 
porque não há uma vítima ou, no 
caso, um reclamante. 

No Brasil, por exemplo, é comum 
ver um fraudador usar o número do 
CPF de uma criança para registrar 
uma conta de celular. Isso feito, 
o fraudador usa essa identidade 
para criar um cartão de crédito, 
uma vez que possui um histórico. 
Atualmente, nos EUA, estima-se 
que um terço das instituições finan-
ceiras já identificaram identidades 
sintéticas. 

A previsão é de que esse número 
chegue até 40% nos próximos 
dois anos, devendo gerar danos 
de cerca de 8 bilhões de dólares 
provenientes de identidades sinté-
ticas. Situações de abuso também 
são vistas no setor de alimentos. Há 
empresas que lançam promoções 
para atrair novos consumidores, 
porém o resultado acaba mos-
trando que foram criados perfis 
não desejados e abusivos pelos 
próprios clientes, que deixam de 
usar seu dinheiro para fazer uso do 

• Escolher provedores cer-
tos. Um ponto importante é 
selecionar provedores para 
a promoção, que realmente 
agreguem valor ao processo. 
Mais do que isso, é essencial 
trabalhar o tema com esses 
provedores também;

• Falar sobre os riscos desde 
o início. Ao fazer uma promo-
ção de um novo produto ou 
serviço é importante educar 
o departamento responsável 
pela promoção na empresa, 
alertando quanto aos riscos 
de fraudes desde o início 
do processo. Isto para que o 
departamento não tenha que 
criar novas regras ao final da 
promoção;

• Ter visibilidade. Tenha 
uma visão holística de todo o 
processo;

• Usar a tecnologia a seu 
favor. No mundo digital, é 
difícil reagir sem ter um mode-
lo de machine learning. Com 
machine learning é possível 
extrair os melhores resultados 
no menor tempo de análise;

• Manter o foco. Quais os 
objetivos? Crescer as ven-
das? Melhorar a expectativa 
do cliente? Evitar o maior 
número de fraudes? Talvez 
seja importante pensar em 
um contexto, com objetivos 
como foco. 

Portanto, é essencial que as em-
presas tenham controles internos, 
seja em tempos de crise ou não, 
porém quando se faz uso de solu-
ções antifraudes a assertividade 
pode ser muito maior.

(Fonte: Luciana Lello é General 
Manager South America da Emailage 

(https://emailage.com/pt-br)).

É essencial que as 
empresas tenham 
controles internos, 
seja em tempos 
de crise ou não, 
porém quando se 
faz uso de soluções 
antifraudes a 
assertividade pode 
ser muito maior.

incentivo promocional da marca. 

Na internet, há até um passo 
a passo de como as pessoas mal 
intencionadas podem agir, para 
burlar a promoção e obter vanta-
gens para si mesmas. Para prevenir 
fraudes nas transações online, 
algumas soluções podem ser:

• Compartilhar a informação 
com toda a organização. O 
trabalho de prevenção à frau-
de deve ser feito pela equipe 
responsável por esse tema na 
empresa, porém junto com 
os demais departamentos da 
organização;

A SíNDROME DA 
IMPOSTORA E AS 
MuLHERES NO 
MERCADO DE 
TRAbALHO 

PENSAMENTOS E AçõES

    Leia na página 6

Imunidade parlamentar
O Congresso do Peru acaba de 

aprovar o fim da imunidade para 
deputados, senadores, presidente 
e para membros do Tribunal Cons-
titucional. O texto foi aprovado por 
110 votos a favor, 13 contrários 
e nenhuma abstenção. Além de 
retirar a imunidade parlamentar, 
o texto autoriza que o mandatário 
seja processado por crimes contra a 
administração pública ainda durante 
o mandato em andamento (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-sindrome-da-impostora-e-as-mulheres-no-mercado-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-voto-do-novo-corona/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/na-lideranca-e-nos-negocios-nao-existe-o-novo-normal-apos-a-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-a-pandemia-nos-ensinou-sobre-colaboracao-e-inovacao-nas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-tornar-a-equipe-produtiva/
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O avanço em conjunto da tecnologia no 
comércio exterior para o novo momento

André Avillez (*) e Augusto Gonçalves (**)

Realidade de dias difíceis se tor-
nam inevitáveis, mas a superação 
deles também, pois a capacidade 

humana de se adaptar e se reinventar 
em busca da normalidade é ainda maior.

Assim como a humanidade, o comér-
cio exterior sofre mudanças e precisa 
acelerar sua adaptação com a flexibili-
dade dos procedimentos. O Comex já 
vive um “novo normal” que, na verdade, 
está se preparando para o resultado 
deste experimento.

Empresas privadas estão passando 
por mudanças, sejam elas com proces-
sos comportamentais ou conceituais, 
os quais, consecutivamente, os órgãos 
públicos também se adaptaram a esta 
realidade em busca da saúde econômica 
do país.

Como é sabido, a tecnologia vem 
constantemente se atualizando e, 
agora, em virtude da necessidade, o 
mercado consciente ou inconsciente-
mente faz o mesmo, participando deste 
ciclo evolutivo.

Recursos tecnológicos como 
grandes aliados

Toda nova adaptação pode ser con-
turbada inicialmente, assim como os 
valores de bens e serviços no Comex 
e, sem dúvidas, terão reajustes ines-
perados em virtude da lei da oferta e 
procura. Entretanto, as empresas sem-
pre se restabeleceram com o resultado 
de todas as inovações feitas hoje, em 
busca da estabilidade futura que é a 
tendência e a esperança de novos hori-
zontes. Em conjunto com a tecnologia, 
novos mercados surgirão e atualizações 
serão incorporadas gerando mudanças 
nas empresas atuantes.

O uso da tecnologia é fundamental 
para o comércio exterior, pois através 
dos resultados apresentados é possível 
tomar decisões assertivas em relação ao 
mercado, sejam elas decisões prediti-
vas, preventivas ou objetivas. Sem falar 
que outro fator importante neste senti-
do é que a utilização de novos métodos 
tecnológicos, através de investimentos 
e uso das melhores práticas atuais, traz 
às corporações uma redução de custos 
evidenciando assim uma lucratividade 
door-to-door e contenção de riscos. Isso 
permite que cresça a competitividade 
e coloque as empresas em novos e 
maiores patamares, seja na importação 
ou exportação.

Outro KPI importante onde é fun-
damental o uso da tecnologia é o 
lead time, em que se consegue não 
somente a redução dos custos, mas 
a otimização de processos, ganhos e 
satisfação dos clientes. Até mesmo 
a busca por melhor qualidade e bem 
estar dos colaboradores, evitando 
gargalos e pressões. A redução do 
lead time, sem perder a qualidade 
dos produtos, gera encantamento e 
condiciona a empresa a ter melhores 
padrões de processos.

Voltando ao ponto das incertezas que 
o momento nos propõe e associado 
aos pontos mencionados, a busca por 
automações de processos, criação de 
mecanismos e sistemas de interação 
entre todos os envolvidos no processo 
do Comércio Exterior, muitas ativi-
dades da cadeia de trabalho podem 
ser potencialmente automatizadas, 
fazendo com que as empresas bus-
quem investir cada vez mais no uso 
da tecnologia para, assim, investir na 
formação e atualização continua dos 
colaboradores e desenvolver potenciais 
novos talentos. Dessa forma, independe 
de onde o investimento é feito, desde 
que a tecnologia seja consolidada no 
mercado e proporcione um pacote de 
serviços exclusivos que atenda cada 
necessidade. Ela, por si só, mostrará 
seu diferencial fazendo com que seu 
detentor seja destacado no mercado 
nacional e internacional, onde os 
resultados deste investimento serão 
vistos rapidamente não como ônus, e 
sim como bônus!

(*) É Consultor Funcional da eCOMEX-NSI; 
(**) É Consultor Técnico da eCOMEX-NSI.
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O voto do 
novo corona

Definidas as datas 
do primeiro e 
segundo turnos das 
eleições – 15 e 29 de 
novembro – a maior 
interrogação sobre o 
pleito se espraia pelo 
território.

Afinal, para onde irá 
o voto influenciado 
pelo novo “coronel”, 

desculpem, o novo corona 
da política? Há uma teia de 
circunstâncias a sinalizar 
a direção dos ventos pan-
dêmicos, em novembro, a 
partir da hipótese central 
de que o danado do vírus 
já estaria dominado pelos 
avanços medicinais e pela 
própria imunidade da po-
pulação. 

Por isso, qualquer apon-
tamento sobre tendências 
haverá de considerar o 
que este analista batiza de 
Produto Nacional Bruto da 
Felicidade. Abaixo de 5, a 
desgraceira será geral, com 
alto índice de renovação nos 
perfis dos alcaides. Acima 
de 5, teremos uma mescla 
de gente nova, prefeitos 
reeleitos e até velhos nomes 
de volta ao palco.

Façamos algumas proje-
ções. Uma delas é que as 
mulheres ganharam evidên-
cia na conjuntura de crise, 
mais falantes e valentes na 
crítica aos precários servi-
ços públicos. Apareceram 
com maior visibilidade. A 
par dessa questão pontual, 
há de se avocar a condição 
feminina nas atividades do 
cotidiano, que adquirem 
realce nas crises, quando a 
mulher se apresenta falando 
na educação dos filhos, no 
trabalho que se torna mais 
difícil, na azáfama que ela 
tenta organizar para dimi-
nuir as intempéries enfren-
tadas pela família. 

A mulher como organiza-
dora, tomadora de conta do 
lar, atenta à penca de filhos. 
Daí emerge a inferência: 
serão reconhecidas como 
tal, merecendo o voto de for-
tes parcelas eleitorais. Um 
fenômeno que se expande 
no país, ao sabor dos movi-
mentos que se multiplicam 
no contexto das Nações, é 
o da organicidade social. 
Observo esta tendência, já 
consolidada na Europa e nos 
EUA e atravessando novas 
fronteiras nos países orien-
tais – vejam Hong-Kong – , e 
que se desenvolve no Brasil 
de maneira mais consistente 
desde a Constituição de 
1988. 

A chamada Constituição 
Cidadã abriu um imenso 
leque de direitos indivi-
duais e sociais que, nos 
últimos anos, se tornaram 
movimentos organizados, 
com personalidade ju-
rídica, capazes de fazer 
mobilizações de rua. A 
força dessa movimentação 
se avoluma na esteira do 
descrédito com que a so-
ciedade passa a enxergar 
a classe política. Repre-
sentantes no Parlamento e 
governantes no Executivo 
deixam de cumprir tare-

fas, aparecem nas bases 
apenas nos ciclos eleito-
rais, operando no balcão 
da velha política. 

Desacreditados, esses 
obsoletos cultores do pas-
sado ganharão passaporte 
para ficar em casa. Ora, a 
descrença generalizada na 
política abriu imenso vácuo 
entre a sociedade e o univer-
so político. E quem ocupou 
este vácuo? Exatamente as 
entidades organizadas. Que 
fundaram novos polos de 
poder. Tornaram-se refe-
rência para grupos, núcleos, 
setores. 

A intermediação social 
entrou forte nas frentes 
de pressão. Os corredores 
do Congresso tornaram-se 
passarela para o desfile de 
associações, sindicatos, fe-
derações, núcleos, grupos, 
movimentos de todos os 
tipos. Pois bem, o voto em 
novembro terá essa forte 
alavanca organizativa.

Outro vetor de peso eleito-
ral é o das frentes parlamen-
tares, formadas por banca-
das de defesa de círculos 
de negócios. A rigor, fazem 
parte do circuito anterior 
aqui descrito, mas por sua 
importância na composi-
ção parlamentar merecem 
um destaque. Agrupam 
as bancadas religiosa, do 
agronegócio, dos servidores 
públicos, dos militares, do 
setor de serviços, dos pro-
fissionais liberais etc. 

Essas bancadas tendem 
a se consolidar na moldu-
ra organizativa do país, 
seguindo uma tendência 
mundial, muito caracterís-
tica dos EUA, onde o voto 
vai geralmente para o re-
presentante dos interesses 
locais e das regiões. Nesse 
sentido, podemos deduzir 
que o voto distrital tende a 
se fortalecer na paisagem 
social, onde as classes 
sociais se subdividem em 
núcleos específicos. Os de-
putados querem aumentar 
suas bases.

A par dessas projeções, 
podemos divisar uma com-
posição ditada pelo modo 
como categorias enxergam 
a política. 

Os profissionais liberais, 
por exemplo, tendem a de-
positar na urna um voto mais 
racional que emocional. O 
voto no Brasil está deixando 
o coração para subir à ca-
beça. Significa que estamos 
subindo degraus na escada 
da racionalidade. Esse tipo 
de voto se concentra nas 
grandes e médias cidades, 
mais abertas aos meios de 
comunicação e às críticas 
aos governantes. No contra-
ponto, enxergamos traços 
do passado em rincões que 
pararam no tempo, o habitat 
de raposas da velha política, 
com seus nacos garantidos 
em administrações falidas.

Em suma, o novo coronel 
(desculpem, o novo corona) 
estará na fila das seções 
eleitorais.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

“O uso da tecnologia 
é fundamental 

para o comércio 
exterior, pois através 

dos resultados 
apresentados é 
possível tomar 

decisões assertivas em 
relação ao mercado, 
sejam elas decisões 

preditivas, preventivas 
ou objetivas.”

O estado em que o mundo se encontra com a pandemia do Coronavírus está deixando todos frente a 
frente com novos desafios e até mesmo com certa ansiedade perante a tantas novidades e incertezas. 
A adaptação deve ser geral e o investimento na tecnologia é primordial para que seja compreendida as 
necessidades, que serão atualizações e descobertas para uma nova realidade.

A incerteza e a busca pela inovação
Quando falamos em Comércio Ex-

terior, estamos diretamente ligados 
à globalização, onde entrar e existir 
neste meio sem o uso da tecnologia 
é algo praticamente e legalmente 
impossível. Ela torna-se essencial em 
qualquer setor econômico e não é 
diferente neste meio.

Inovações, automatizações e o uso da 
Inteligência Artificial são diferenciais 
para bons frutos nas operações. A intro-
dução assertiva aliada às boas práticas 
do setor nos faz imergir em conceitos 
como o saving, em que temos na prática 
a eficiência na geração de lucros diretos 
para a corporação, agindo de forma 
positiva com métricas para aquisição 
de ações em prol da constante melhoria 
de performance do time.

News@TI
Evento internacional da UFSCar reuniu jovens 
cientistas

@A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o pesquisador 
Alex S. Lima da Universidade de Gotemburgo (Suécia) realiza-

ram, nos dias 16,17, 24 e 25 de junho, o debate on-line "I Fronteiras 
em eletroquímica e eletroanalítica: avanços realizados por jovens 
cientistas". O evento reuniu pesquisadores brasileiros que trabalham 
em instituições nacionais e internacionais com linhas de pesquisas em 
eletroquímica e/ou eletroanalítica, além de palestrantes brasileiros e 
estrangeiros, com relevantes trabalhos nas áreas. As apresentações 
foram conduzidas por jovens pesquisadores e doutores que abordaram 
as realizações dos diferentes grupos de pesquisas na atualidade. "Or-
ganizamos o evento em parceria com a Universidade de Gotemburgo 
para discutir e estimular os jovens cientistas a realizarem pesquisas 
nas áreas de eletroquímica e eletroanalítica, principalmente diante da 
pandemia de COVID-19", explicou o pesquisador da UFSCar, Prof. Dr. 
Bruno Campos Janegitz.

Doutorado em Ciências de Computação e 
Matemática Computacional no ICMC

@O Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Com-

putação (ICMC) da USP, 
em São Carlos, está com 
inscrições abertas para dou-
torado e doutorado direto no 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências de Computação 
e Matemática Computacional. São oferecidas, ao todo, 75 vagas, e as 
inscrições podem ser realizadas até dia 31 de agosto. Os candidatos 
deverão se inscrever diretamente no endereço icmc.usp.br/e/696c1, 
no item “Alunos Regulares”. O ingresso no doutorado do Programa 
é oferecido de forma contínua e, quando os prazos de um processo 
seletivo se encerram, são lançados novos editais. As publicações são 
sempre efetuadas nessa mesma página.

Simpress lança oferta completa de equipamentos 
e soluções

@A Simpress, provedora de equipamentos e soluções, lançou uma 
oferta para as empresas ativarem postos de trabalho remotos, o 

projeto Home office Simpress, uma ferramenta que facilita a montagem 
de postos de trabalho no modelo de outsourcing. Com esse programa 
da Simpress, os clientes preservam seu capital de giro, centralizam 
sua estrutura em um único fornecedor, garantem toda atualização 
tecnológica e ainda deixam de se preocupar com suporte técnico. 
O portfólio conta com notebooks, monitores, celulares, tablets, im-
pressoras, multifuncionais e scanners, enfim itens fundamentais na 
montagem de um posto de trabalho.

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik
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D - Fake News
A Câmara Municipal/SP, com o apoio da Associação Brasileira dos 
Advogados Criminalistas, acabou de lançar a cartilha “Todos contra as 
fake news”. O material educativo tem o objetivo de orientar a socie-
dade a respeito dos riscos e das implicações relacionadas à criação e 
ao compartilhamento de informações falsas. A cartilha apresenta, em 
linguagem simples, o conceito de fake news, as consequências jurídicas 
e sociais da proliferação de informações falsas, além da importância da 
colaboração de toda a sociedade para combater essa onda do mal. Bai-
xe a cartilha em (https://www.saopaulo.sp.leg.br/escoladoparlamento/
wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Todos-contra-as-fake-news-atuali-
zado-em-020720.pdf).

E - Trabalho e Futurismo
Com o tema “Um novo olhar para um novo futuro”, o maior evento 
de investimentos do mundo acontece entre os próximos dias 14 e 18, 
em plataforma exclusiva e com transmissões simultâneas. O maior 
evento de investimentos do mundo retorna para sua 10ª edição em 
um formato histórico e inovador: serão cinco dias de evento com-
pletamente online e gratuito, reunindo painéis e conteúdos em uma 
plataforma exclusiva, integrada e com capacidade para transmissões 
ao vivo. Além dos debates, o evento contará com lives e painéis 
em outros canais como Instagram, Linkedin, YouTube e Twitter e 
tradução simultânea em Libras. Programação e inscrição: (http://
eventoexpert.xpi.com.br/).   

F - Check-in por WhatsApp 
A GOL Linhas Aéreas está disponibilizando novas funcionalidades em seu 
atendimento via WhatsApp, dando um primeiro passo para a integração 
de serviços por meio do aplicativo gerando ainda mais comodidade e con-
veniência. O check-in, disponível antecipadamente no site ou aplicativo, 
agora será realizado também por um fluxo simplificado, orientado pela 
GAL, assistente virtual da Companhia, diretamente no WhatsApp. Com 
isso, o passageiro terá mais uma alternativa digital de autoatendimento. 
Somado ao check-in, os Clientes também podem utilizar o serviço para 
obter informações sobre como gerenciar os seus voos. A GOL objetiva 
que todos a bordo tenham uma experiência segura e agradável no espaço 
compartilhado que caracteriza uma aeronave. 

A - Vagas de Trabalho
Startups e empresas mantenedoras do Cubo Itaú, maior e mais relevante 
hub de empreendedorismo da América Latina, estão com mais de 500 
vagas de trabalho abertas, principalmente em áreas ligadas ao setor de 
tecnologia. Apenas a Dasa, parceira do hub na vertical Cubo Health, tem 
atualmente mais de 100 postos de trabalho em (http://dasa.gupy.io/). 
Outra empresa que está com vagas disponíveis é a B3, a Bolsa do Brasil, 
que tem mais de 10 vagas abertas em áreas como Produtos e Clientes, 
Tecnologia e Operações(http://jobs.kenoby.com/b3). As cerca de 300 
startups do portfólio do Cubo e as 30 grandes empresas de diferentes 
segmentos do mercado que são parceiras do hub reúnem mais 400 
vagas - com informações em (http://cubo.network/jobs). 

B - Empreender com Impacto
O Mercado Livre promove a segunda edição do Programa Empre-
ender com Impacto no Brasil. A iniciativa que fortalece negócios de 
impacto vai apoiar empreendedores em suas estratégias de comer-
cialização e marketing digital, demandas crescentes por parte dos 
empreendimentos, e que ficaram ainda mais relevantes no cenário 
da pandemia. Os participantes terão acesso a encontros virtuais, 
mentorias individuais e coletivas, além de webinars sobre as soluções 
digitais. Entre os facilitadores do programa estão referências como 
Adriana Barbosa, CEO da PretaHub, Mateus Mendonça, Fundador 
da Giral Viveiro de Projetos e Ellen Carbonari, Head de Inovação e 
Empreendedorismo Social na Semente Negócios. Inscrições: (www.
empreendercomimpacto.com.br). 

C - Corretores de Imóveis 
Durante a pandemia, a MRV, plataforma líder em soluções habitacionais, 
percebeu um crescimento recorde no número de credenciamento de 
corretores de imóveis autônomos. Em 60 dias, a empresa capacitou 
mais de 800 novos corretores de forma virtual. Especialistas de diversas 
modalidades de ensino do ramo imobiliário se conectam com os profis-
sionais por 30 dias para ensinar a teoria e a prática da venda de imóveis; 
o novo treinamento online foi projetado de acordo com a necessidade 
de distanciamento social. Toda semana, cerca de cinco novas turmas 
de 20 a 25 corretores são formadas para o curso de capacitação. Mais 
informações: (http://www.mrv.com.br/).  

G  - Habilidades Criativas 
Aprender ou aperfeiçoar histórias em quadrinhos e seus personagens, 
ilustrações para publicidade, desenho a lápis, animação em 3D ou 
design gráfico, com aulas de até 7 minutos e gratuitas? Sim, essa é a 
proposta da Crehana para conquistar os criativos brasileiros. A edtech 
latino-americana está expandindo suas atividades para o Brasil e oferece 
conteúdos gratuitos para os internautas. São destinados a pessoas que 
utilizam a criatividade como forma de trabalho ou para complementar 
habilidades. Os alunos brasileiros terão acesso grátis a cursos de intro-
dução aos quadrinhos, Google Ads, In Design, Direção de arte e técnicas 
de pintura. Verifique em: (www.crehana.com/curso-do-dia/). 

H - Mulheres na Tecnologia. 
A B2W Digital - líder em e-commerce na América Latina e detentora 
das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato - abriu um 
processo seletivo exclusivo para mulheres na área de tecnologia. As 
vagas são para o cargo de desenvolvedora e a seleção será online. Todas 
as etapas serão conduzidas por mulheres, desde o recrutamento até a 
avaliação técnica. Esta é mais uma iniciativa da B2W para fortalecer a 
presença feminina na área de tecnologia. O processo seletivo foi todo 
pensado a partir dos principais desafios que as mulheres enfrentam ao se 
candidatarem para vagas de tecnologia, que é uma área com forte atuação 
masculina. Inscrições pelo site: (http://b2women.gupy.io/jobs/225287).

I - Mundo dos Gamers 
Tem jogo eletrônico novo na praça e quem faz as honras da casa é o 
Banco do Brasil (BB), ao apresentar o Primeiro Campeonato Oficial 
de Valorant do país, em parceria com a Gamers Club. O game, cujo 
lançamento oficial aconteceu em junho, quebrou recordes e despertou 
interesse dos mais distintos jogadores de esportes eletrônicos quando 
lançado mundialmente em sua etapa beta. Valorant é o novo jogo FPS da 
Riot Games, a mesma empresa que desenvolveu o League of Legends, é 
um jogo 5v5 para PC de tiro tático competitivo e focado em personagens. 
Acontece de 11 a 13 de julho e as inscrições começam nesta quarta-feira 
(8), no endereço (https://gamersclub.com.br/). 

J - Cashback Extra
Os clientes do Inter têm um motivo a mais para participar do Inter 
Day, hoje (7). Além das ofertas especiais no marketplace, o limite 
disponível no cartão de crédito será dobrado para facilitar as compras. 
De forma prática, se o limite é R$ 1 mil e o consumidor já gastou R$ 
700. Em vez de R$ 300, ele terá R$ 600 para fazer compras nas lojas 
do app e gifts cards, durante todo o evento. O Inter Day conta com 
descontos turbinados e cashback extra em todas as compras, tanto 
no Super App, quanto no site do Banco Inter. Para garantir o acesso 
às principais promoções, basta o correntista se inscrever na página 
(www.bancointer.com/interday). 

O Tik Tok e seu 
potencial de marketing

Depois da pandemia 
do Coronavírus, o 
aplicativo chinês foi 
o mais baixado na 
quarentena

Depois dos fenômenos 
do Snapchat e do 
Instagram, com os 

stories, que popularizaram 
o compartilhamento de 
opiniões e informações por 
meio de pequenos vídeos, 
o Tik Tok tem se destacado 
como o aplicativo da vez. A 
rede social que, até então 
era só para “dancinhas” e 
paródias, está começando a 
ser vista com um novo olhar 
pelas marcas. 

É um universo novo e gi-
gantesco: durante o primei-
ro trimestre de 2020 atingiu 
dois bilhões de downloads 
no mundo, segundo a pla-
taforma global de análise e 
dados móveis, App Annie. 
Por ter uma linguagem mais 
leve e divertida em vídeos 
curtos - que acreditamos ser 
a nova escrita - a ferramenta 
tem fomentado diversas es-
tratégias de empresas pelo 
globo. O leque de oportu-
nidades para marcas traba-
lharem suas estratégias de 
comunicação e marketing 
foi aberto. 

A Nestlé, inclusive, con-
tratou um novo funcionário 
usando, em uma das fases 
do processo seletivo, a pla-
taforma, enquanto a Nike 
e a Apple Music também 
já começaram a dar os 
primeiros passos por lá. 
Partindo do entendimento 
de que a maior parte do 
consumidor do aplicativo 
ainda é de jovens das ge-
rações Z e os Millennials e, 
em alguns casos, os Alpha 
(com menos de 10 anos de 
idade, sob supervisão de 
um adulto) com um bom 
equilíbrio entre os gêneros, 
uma empresa que decida 
investir nesta ferramenta 
precisa se questionar se o 
seu público está lá e como 
oferecer o melhor conteúdo 
para eles. 

Mas, assim como outros 
movimentos digitais, o 
perfil consumidor do Tik 
Tok também tem mudado 
rapidamente: segundo a 

Comscore, empresa reno-
mada de planejamento, 
mensuração e validação de 
mídias cross platform, o nú-
mero de adultos utilizando o 
aplicativo saltou de 3,9 para 
14,3 milhões entre março 
de 2018 e 2019, crescendo 
ainda mais em 2020. 

Entendemos então que, 
sempre em linha com a 
estratégia e propósito da 
marca, vale entender estu-
dar e entender essa nova 
ferramenta e seu potencial 
de viralização de conteúdo, 
desenvolvendo conteúdos 
para explorar esse universo 
“tiktoker”. Afinal, o consu-
midor está curtindo esse 
espaço social e consumindo 
informação também por 
lá - ter presença também 
por meio desse veículo é 
importante para o maior 
envolvimento do cliente 
com a marca. 

Os principais caminhos 
para utilizar a rede social 
da melhor forma é por meio 
www.idc.com digitais, com 
as hashtags challengers (ou 
desafios), com a criação 
de stickers (ou adesivos 
digitais) da marca ou com 
os tradicionais anúncios; 
compartilhando desde dicas 
de culinária a “faça você mes-
mo”, decoração, esportes 
até construção, sempre com 
conteúdo criativo e rápido. 

Como marca, a máxima 
deve ser aplicada: preci-
samos estar antenados às 
tendências, ao movimento 
dos mercados, entendendo 
o potencial de cada nova 
rede e embarcar naquilo 
que faça sentido com seu 
propósito. Caso contrário, 
se não fizer sentido nem 
para sua marca e nem para 
o seu público-alvo, melhor 
seguir por outros caminhos. 

As iniciativas que entra-
rem antes nesse universo 
têm tudo para surfar nesse 
grande tsunami do marke-
ting de conteúdo e comu-
nicação com o cliente por 
meio do Tik Tok ou outros 
aplicativos e plataformas 
que possam surgir, estando 
alinhado com o consumidor, 
onde quer que ele esteja. 

(*) - É Co-fundadora da marca 
Criamigos, rede de franquias de 

pelúcias personalizáveis. 

Veronicah Sella (*)

Do total, 9,8 milhões 
foram smartphones, 
queda de 7,8%, e 544 

mil foram feature phones, 
retração de 22,4% em relação 
ao primeiro trimestre de 2019. 
“Estávamos otimistas no iní-
cio do ano. Fechamos janeiro 
com alta de 14%, mas com 
a proximidade da pandemia 
da covid-19 as vendas come-
çaram a cair”, revela Renato 
Meireles, analista de pesquisa 
e consultoria em Consumer 
Devices da IDC Brasil. 

Em fevereiro a queda foi de 
4%, reflexo do desabasteci-
mento do varejo, e chegou a 
27% em março, com o início 
da quarentena e fechamento 
do comércio. “Os fabrican-
tes que não dependem de 
componentes fabricados na 
China não foram tão afetados 
com o lockdown em Wuhan, 
epicentro da doença. Já 

O preço dos smartphones no primeiro trimestre ficou 15,1% 
mais alto por causa do dólar.
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A partir da meia-noite de hoje (7), a fronteira entre 
os estados de Victoria e Nova Gales do Sul, os dois mais 
populosos da Austrália, será fechada para tentar conter 
o avanço do novo Coronavírus (Sars-CoV-2) no país.

Com isso, mais de 6,6 milhões de pessoas em Victoria 
ficarão sob lockdown. 

O anúncio das medidas foi consensual entre os go-
vernos das duas localidades e foi considerado uma 
“medida inteligente” para conter a Covid-19. O estado 
de Victoria vem batendo recordes locais de novos casos 
- foram 127 nas últimas 24 horas - e a atenção especial 
dos governantes recai sobre condomínios de habitação 
popular. Ao todo, foram registados 2.663 infecções e 
22 vítimas em Victoria. 

A capital Melbourne também registrou uma alta conta-
minação depois que autorizou o relaxamento de medidas 
de isolamento e a prefeitura anunciou o isolamento de 
alguns bairros para conter a doença. A Austrália já regis-
trou, desde o início da pandemia, 8.586 casos da doença 
e 106 mortes conforme dados do Centro Universitário 
Johns Hopkins (ANSA) Avanço de casos em Victoria preocupa governo.

Estudantes que contrataram finan-
ciamento estudantil – FIES – por meio 
do Banco do Brasil (BB) já podem 
requerer a suspensão do pagamento 
de até quatro parcelas.  A medida vale 
para clientes em situação de adimplên-
cia com seus contratos antes do dia 20 
de março, data em que foi decretado o 
estado de calamidade pública no país. 

A opção de suspensão pode ser feita 
por meio do aplicativo do BB. Para 
isso, basta que o cliente acesse sua 
conta (efetue login), clique no ‘Menu’, 
em seguida em ‘Solução de Dívidas’ e 
selecione ‘Suspensão FIES’. A solici-
tação será efetivada de forma simples, 
sem assinatura de termo aditivo e sem 
necessidade da presença do fiador em 

qualquer dependência do Banco. 
No entanto, são obrigatórias a ciência 

e a concordância do estudante para 
as condições de pausa e, consequen-
temente, para os reflexos no contrato 
de financiamento. Caso o estudante 
não tenha acesso ao mobile, ele pode 
solicitar a suspensão nas agências do 
banco (AI/BB). 

Pandemia contribuiu para queda 
de 8,7% nas vendas de celulares
No primeiro trimestre foram comercializados 10,4 milhões de celulares, 8,7% a menos do que no 
mesmo período do ano passado, segundo o estudo IDC Brazil Mobile Phone Tracker Q1 2020 realizado 
pela IDC, líder em inteligência de mercado

de 2019. Os feature phones 
ficaram 62,1% mais caros, 
custando em média R$ 177. 

No segundo trimestre, os 
efeitos da pandemia devem 
ser ainda mais sentidos no 
mercado de celulares, re-
sultado do fechamento do 
comércio em abril e maio. 
A expectativa é de queda 
de 32%, mesmo com dia 
das mães no período e com 
as mudanças de hábitos de 
consumo, com serviços de 
streaming e ensino a distân-
cia, por exemplo, que podem 
levar o brasileiro a buscar 
por celulares com mais 
recursos. Para o mercado 
cinza, a previsão também é 
de queda por conta da alta do 
dólar e das ofertas do varejo 
oficial, após a flexibilização e 
abertura do comércio físico. 
Fonte e mais informações: 
(www.idc.com).

aqueles que possuem uma 
dependência maior dos 
componentes produzidos 
na China, foram impactados 
e os efeitos chegaram ao 
varejo”, justifica Renato. Já 
a tendência de queda para o 
segmento de feature phones 
se confirmou, mas foi menos 
acentuada do que o previsto.

No mercado oficial, o preço 
dos smartphones no primeiro 

trimestre ficou 15,1% mais 
alto por causa do dólar, e a 
média foi de R$1.473. Os mais 
vendidos - com 5,1 milhões de 
unidades - foram os interme-
diários premium, com preço 
entre R$ 1000 e R$ 1999, alta 
de 53%, e os da categoria 
premium, entre R$ 2000 e R$ 
2999, com 1,2 milhões de uni-
dades e 266,5% de aumento 
em relação a janeiro e março 

Austrália impõe novo lockdown 
para 6,6 milhões de pessoas
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Estudantes com FIES já podem suspender parcelas no BB
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOSé EDVALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/08/1984, 
frentista, natural de Panelas - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Severino Gomes da Silva e de Elvira Mariano da Silva; A pretendente: MônICA 
DA SILVA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 29/07/1996, garçonete, natural 
de Queimadas - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Teofilo 
Andrade dos Santos e de Rita Gomes da Silva.

O pretendente: ALExAnDRE DOS SAnTOS PRAxEDES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/06/1987, reciclador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Ismael Praxedes e de Marli Alves dos Santos; A pre-
tendente: ROSAnA CRISTInA MORAES, brasileira, solteira, nascida aos 14/12/1976, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Aparecida Moraes.

O pretendente: AMILSOn JESuS DA COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/05/1977, auxiliar de pedreiro, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Albertino Aleixo da Conceição e de Jerusia Maria de Jesus; 
A pretendente: ELIEnE GOnçALVES nASCIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 
05/07/1974, cozinheira, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Apolonio Nascimento e de Enedina Rosa Gonçalves Nascimento.

O pretendente: MAnOEL DE JESuS TELES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
02/08/1969, pedreiro, natural de Barra do Rocha - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Gregório Francisco Teles e de Maria Feliciana de 
Jesus; A pretendente: ROSEnILDA SOuzA BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 29/12/1976, cabeleireira, natural de Jequié - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Ramos Barbosa e de Hildene Souza Barbosa.

O pretendente: DARLOn VITOR DInIz ALCAnTARA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/12/1990, repositor, natural de São Luís - MA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Wilson Alcantara e de Denia de Jesus Nogueira 
Diniz; A pretendente: AnDREzA MIkAELA VEnCESLAu DA SILVA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 27/05/1999, balconista, natural de Recife - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Adriano Venceslau da Silva e de 
Rizoneide Lourenço da Silva.

O pretendente: JAMES TAnAn SAMPAIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/06/1991, 
pedreiro, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Roque Silva Sampaio e de Julene Tanan Sampaio; A pretendente: GESSILEnE 
MARIA FERREIRA SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 25/06/1994, babá, natural 
de Capitão de Campos - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Gerardo Pedro de Sousa e de Maria Alves Ferreira Sousa.

O pretendente: WESLEy DAMIãO MORAES SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/02/1989, pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João de Jesus Santos e de Maria Aparecida de Moraes Santos; 
A pretendente: níVEA SOuzA COnCEIçãO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/09/1981, operadora de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira da Silva e de Valteria Souza 
Conceição da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO RôMuLO DO nASCIMEnTO ALBuquERquE, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 05/05/1987, gerente comercial, natural de Sobral - CE, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Reginaldo Ferreira Albuquer-
que e de Antônia Lima do Nascimento; A pretendente: REGIAnE PEREIRA LOPES, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/09/1989, professora, natural de Minas Novas - MG, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Lopes dos Santos 
e de Maria José Pereira.

O pretendente: VIníCIuS MARquES STOLFI, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1984, 
balconista, natural de Campinas - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Adilson Stolfi e de Mary Marques Stolfi; A pretendente: GRACE COELhO 
DE LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 09/10/1982, confeiteira, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Alves 
de Lima e de Aparecida Coelho.

O pretendente: RAFAEL AnAnIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/04/1986, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Osmar Ananias da Silva e de Roseli de Oliveira Paes 
da Silva; A pretendente: kELLy CRISTInA MOnTEIRO E SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/09/1990, analista financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Sergio da Silva e de Ilza 
Monteiro de Jesus.

O pretendente: EDVALDO LAuREnTInO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 06/09/1981, teleoperador atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Laurentino da Silva e de 
Juscelia Nonato Sousa; A pretendente: MARIA PATRICIA VELIz SAEz, chilena, 
solteira, nascida aos 21/10/1978, teleoperadora atendimento, natural do Chile, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manuel Veliz Vergara e 
de Maria Ester Saez Valdes.

O pretendente: ERIVELTOn FELIx TEODÓSIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/05/1984, motorista, natural de Tupanatinga - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Felix Teodósio e de Flauzina Felix Teodósio; A pretendente: 
ALInE MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/08/1990, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose 
Cicero da Silva e de Francisca Lopes dos Santos Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CIDCLEI SAnTInO BEzERRA, profissão: oficial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 01/06/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes Bezerra e de Cleide Santino 
Bezerra. A pretendente: CInTIA BAnDEIRA DE MELO, profissão: auxiliar operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
27/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Bandeira 
de Melo e de Rosilda Santino de Lima.

O pretendente: CAyk DOS SAnTOS MELO, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jandira, SP, data-nascimento: 25/11/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo de Melo e de Diosilaura Conceição dos 
Santos Melo. A pretendente: MARInES SOARES BuEnO, profissão: agente de aten-
dimento, estado civil: solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
20/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Referino Bueno 
e de Roseli Soares.

O pretendente: LAzARO DE OLIVEIRA, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 10/02/1955, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Braz de Oliveira e de Eva 
Lopes Rodrigues de Oliveira. A pretendente: MARIA JOSé DA SILVA, profissão: 
confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: em Escada, PE, data-nascimento: 
08/10/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helena 
Maria da Silva.

O pretendente: MIGuEL LOuREnçO DE SOuzA nETO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 24/12/1960, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvaro Sepulveda de Souza 
e de Ruth Gomes de Souza. A pretendente: AnA CLEIDE AnACLETO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Carpina, PE, data-nascimento: 01/12/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Anacleto 
e de Eunice Felix Anacleto.

O pretendente: hEnRIquE SOARES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 28/12/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evanete Soares da Silva. 
A pretendente: SOLAnGE SOuzA FIRMInO, profissão: operadora de lojá, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/03/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar Firmino e de Antonia 
de Souza Firmino.

O pretendente: ThIAGO LIMA DE REzEnDE, profissão: desempregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcus Cesar Toso de Rezende e 
de Elisangela Ribeiro Lima. A pretendente: SABRInA MOREIRA PEREIRA, profissão: 
desempregada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nasci-
mento: 22/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Janildo 
Pereira e de Rosimeire Moreira Pereira.

O pretendente: EDILSOn AnTOnIO nOBRE, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, data-nascimento: 07/07/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jose Nobre e de 
Aldenoura Pereira Nobre. A pretendente: SAnDRA CRISTInA FRAnçA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 
30/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos 
França e de Lindaura Maria de Souza França.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

O pretendente: RODRIGO nunES PALMEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 30/12/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joani Antonio Palmeira e de Maria Eugenia 
Nunes. A pretendente: SíLVIA REGInA AzIz, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (19/09/1980), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Abdo Aziz Neto e de Izilda Aparecida de 
Carvalho Aziz.

O pretendente: FABIO VICTORIO DE PAuLA, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alvaro Barreto de Paula e de Mirtes Victorio de 
Paula. A pretendente: ÁGAThA AMAnDA InABE RAMOS, estado civil solteira, profis-
são coordenadora de RH, nascida em Guarulhos - SP, no dia (28/10/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Roberto Ramos e de 
Carmen Kazuko Inabe Ramos.

O pretendente: CESAR DOuGLAS DE MORAES JunIOR, estado civil solteiro, 
profissão empresário, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 11/03/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cesar Douglas 
de Moraes e de Adriana de Oliveira Fernandes Conceição. A pretendente: RAySSA 
DE OLIVEIRA POnTES, estado civil solteira, profissão gerente de contas, nascida 
em Osasco - SP, no dia (12/06/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Adalberto Pereira Pontes e de Sara Aparecida de Oliveira 
Pontes.

O pretendente: EDuARDO JuLIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido nesta Capital - SP, no dia 22/08/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julio Augusto da Silva e de Maria Bezerra 
da Silva. A pretendente: MARIA PAuLA LAMAS MOREIRA, estado civil divorciada, 
profissão empresária, nascida nesta Capital - SP, no dia (05/11/1979), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Ricardo Moreira e de 
Maria das Graças Lamas Moreira.

O pretendente: DAnIEL JOSé GALhARDO CRuCELLO, estado civil divorciado, 
profissão químico, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1982, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Crucello Neto e de Sonia 
Galhardo Crucello. A pretendente: ThALITA BRAnDãO BACCI, estado civil divor-
ciada, profissão química, nascida em Campinas - SP, no dia (06/04/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Bacci e de 
Hilda Rodrigues Bacci.

O pretendente: MARCELO RODRIGuES kAISER, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 10/07/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Fernando Kaiser e 
de Lenice Rodrigues da Silva. A pretendente: CInTIA FuRTADO, estado civil solteira, 
profissão terapeuta, nascida em Ribeirão Bonito - SP, no dia (03/05/1986), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Donizetti Furtado 
e de Maura Alamino Furtado.

O pretendente: GABRIEL SOARES, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
nesta Capital, Consolação - SP, no dia 10/02/1985, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Augusto Soares e de Sonia Regina Casseb 
Soares. A pretendente: nÁGILA SPERAnDIO CARILE, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (30/03/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Domingos Carile e de 
Janete Sperandio Carile.

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: DIOGO ELIAS DA SILVA SAnTOS, estado civil solteiro, profissão técnico 
em logística, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (12/05/1983), residente e domi-
ciliado em Ribeirão Pires, SP, filho de Welington Elias Santos e de Maria Nilda da Silva. 
A pretendente: DEISE SAMuEL VICEnTE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
arrematadeira, nascida em Belford Roxo, RJ, no dia (16/09/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Cicero Samuel da Silva e de Maria Madalena Vicente da Silva.

Lei de Saneamento atrai investimentos e 
amplia a qualidade dos serviços

A pandemia da Covid-19 
causou grandes alte-
rações, algumas delas 

bastante radicais, em políticas 
públicas e expôs o abismo da 
desigualdade social de forma 
muito explícita, mostrando a 
necessidade de amparo por 
parte do Estado para garantir 
liquidez ao sistema financeiro 
e manter os negócios mini-
mamente em funcionamento, 
assim como para apoiar traba-
lhadores informais e pessoas 
vulneráveis. 

No entanto, como dinheiro 
não se cria do nada, em algum 
momento, alguém precisará 
pagar a conta por todo o assis-
tencialismo necessário durante 
a crise. O advogado tributarista 
e consultor Eliézer Marins, CEO 
da Marins Consultoria, aponta 
que devido à pandemia o Es-
tado precisou tomar medidas 
que irão, em um futuro não tão 
distante, acarretar em aumento 
de impostos e detonar o teto 
de gastos público do governo.

“Cálculos da IFI (Instituição 
Fiscal Independente), do Se-
nado, mostram que os gastos do 
governo com os desdobramen-

Em algum momento, alguém precisará pagar a conta por todo o 
assistencialismo necessário durante esta crise.
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Novo imposto e reforma 
tributária podem estar a caminho
Está em aberto a possibilidade da criação de um novo imposto para custear os gastos com a Covid-19

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

O pretendente: ELIABE MARCELInO TELES, nascido em Santo André, SP, no dia 
(28/06/1992), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, SP, filho de Elias Barbosa Teles e de Rosangela Marcelino Ganga Teles. A 
pretendente: BETTy BEzERRA FLEISChMAn, nascida nesta Capital, Bom Retiro, SP, 
no dia (14/06/1994), profissão do lar, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, SP, filha de Isaac Fleischman e de Gardenia Maria Bezerra do Lago.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

O pretendente: CELSO BRASOLIn, estado civil divorciado, profissão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 31/10/1959, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Brasolin e de Vera Carmella 
Ciasca Brasolin. A pretendente: ESTER DA SILVA DIAS, estado civil divorciada, profissão 
aposentada, nascida em São Paulo - SP, no dia (27/11/1962), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João da Silva Dias Filho e de Antonia de 
Lourdes Oliveira Dias.

O pretendente: CLAuDIO CARLOS SAzDJIAn, estado civil solteiro, profissão comprador, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 15/12/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Antonio Sazdjian e de Anaide Sazdjian. 
A pretendente: JéSSICA RIBEIRO DO nASCIMEnTO, estado civil solteira, profissão 
cuidadora, nascida em São Vicente - SP, no dia (22/07/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Ferreira do Nascimento e de Ana 
Alice Ribeiro da Silva.

uma reforma tributária, que 
está sendo proposta há algum 
tempo e pode ser enviada para 
apreciação até agosto deste 
ano, já que entre renúncias 
fiscais, isenções, abatimentos 
e taxação mais leve sobre ren-
da e patrimônio do que sobre 
consumo, no Brasil, quem pode 
menos paga mais imposto do 
que quem pode mais. 

Embora diversos países 
estejam adotando medidas 
para postergar a cobrança de 
impostos durante a pandemia, 
no Brasil a situação não parece 
ser uma opção. Além disso, está 
em aberto a possibilidade da 
criação de um novo imposto 
para custear os gastos com a 
Covid-19. As propostas em de-
bate convergem para a sugestão 
de cortes em abatimentos de 
despesas e criação de um novo 
imposto, assim como novas alí-
quotas para rendas superiores 
no Imposto de Renda, incluem 
tributar lucros e dividendos, 
hoje isentos, e elevar a taxação 
de patrimônio e riqueza. 

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

tos da pandemia e seu enfrenta-
mento devem superar os R$ 600 
bilhões, equivalente a quase 9% 
do PIBo. Considerando perdas 
de receitas e outros eventos, a 
IFI projeta déficit primário de R$ 
877 bilhões para este ano, repre-
sentando 12,7%.Logo, todo esse 
financiamento inevitavelmente 
resultará em aumento da dívida 
pública e pode dar adeus por ora 
aos limites impostos pela PEC do 
teto de gastos e endividamento 
público.” 

Desenhado para conter o 
exorbitante crescimento dos 
gastos públicos, o mecanismo 
do teto de gastos determina 

que as despesas públicas não 
podem aumentar mais do que 
a inflação do ano anterior. No 
entanto, na prática, isto se 
mostra inviável neste momento, 
onde o Banco Central espera 
uma queda no PIB para 2020 de 
6,4% e um aumento dos pedidos 
de empréstimos em quase 8%.

Vivemos em um país em que 
vigora um sistema tributário 
que cobra mais impostos de 
quem tem menor capacidade 
de contribuir, contudo se afinal 
o teto de gastos se mostrar 
insustentável, o aumento dos 
gastos públicos para enfrentar 
a pandemia tende a acelerar 

Mauricio Endo (*)

O Senado aprovou o novo marco legal 
para o setor de saneamento básico, para 
impulsionar novos investimentos no setor 
e universalizar os serviços de saneamento.

Ou seja, levar o serviço de distribuição 
de água para 99% da população e o de 
tratamento de esgoto para 90%, a nível 
nacional até 2033. Atualmente, 36 milhões 
de pessoas (17% dos brasileiros) não são 
abastecidos com água tratada. Outros 101 
milhões (48% dos brasileiros), não contam 
com serviço de coleta de esgoto, e apenas 
41% da população tem seu esgoto tratado, 
ou seja, 124 milhões de pessoas estão sem 
tratamento de esgoto em nosso país. 

O cenário é ainda mais preocupante quan-
do se considera a perda na distribuição de 
água. Em 2018, mais de 38% da água tratada 
não chegou ao consumidor final, porque foi 
perdida ao longo do sistema de distribuição 
depreciado e sem manutenção adequada. 

Estudo da Associação Brasileira das Con-
cessionárias Privadas de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto (ABCON) com a KPMG 
estimou que, para a universalização do 
saneamento até 2033, serão necessários R$ 
498 bilhões de novos investimentos para 

expansão de infraestrutura, sendo R$ 144 
bilhões em distribuição de água e R$ 354 
bilhões em coleta e tratamento de esgoto. 

Ou seja, R$ 31 bilhões por ano de investi-
mento em saneamento; sendo R$ 9 bilhões 
por ano para a universalização de serviços de 
água e R$ 22 bilhões por ano para a univer-
salização dos serviços de esgoto. Além disso, 
mais R$ 255 bilhões deverão ser investidos 
para a recomposição da depreciação, dos 
quais R$ 145 bilhões para a recomposição 
dos ativos já existentes e R$ 110 bilhões para 
a recomposição dos novos investimentos a 
serem realizados, totalizando R$ 753 bilhões 
de investimento total em saneamento até 
2033, ou R$ 47 bilhões por ano. 

A crise sanitária causada pela Covid-19 
evidenciou a importância da universaliza-
ção do sistema de saneamento nacional. 
A aprovação do novo marco regulatório 
para o setor é uma ótima notícia para toda 
a sociedade pois incentivará um esforço 
conjunto dos setores público e privado no 
sentido de aumentar os investimentos no 
setor e trará enormes benefícios sociais, 
ambientais e econômicos ao País. 

A Nova Lei atribui à ANA (Agência 
Nacional de Águas) a função de definir 
padrões nacionais de qualidade e eficiên-

cia na prestação de serviços e de regular 
as tarifas cobradas do consumidor a nível 
nacional e abre o mercado de saneamento 
brasileiro para o investimento privado, 
criando maior competição entre os pres-
tadores de serviços públicos e privados, 
beneficiando a população. 

As alterações trazem maior segurança 
ao setor e devem atrair um grande volume 
de capital privado nacional e internacional, 
melhorando qualidade e cobertura dos ser-
viços e gerando milhares de novos postos 
de trabalho anualmente. 

A modernização das regras do setor já 
está despertando a atenção de investidores 
atentos ao potencial de negócios. Entre os 
modelos possíveis de participação privada 
estão as Parcerias Público-Privadas (PPP), 
as concessões ou a abertura de capital das 
empresas estatais. 

A expectativa é haver uma transforma-
ção similar ao que ocorreu nos setores de 
energia e de telecomunicações nas últimas 
décadas, que atraíram investidores do mun-
do todo, gerando emprego e renda para a 
sociedade brasileira, além de universalizar 
o serviço. 

(*) - é sócio-líder do Setor de Governo da kPMG no 
Brasil e na América do Sul.
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Darwin acertou 
mais uma vez, no 

mundo de negócios

Muitos dizem que “é 
nos períodos de crise 
que nos superamos”. 
Outros falam que 
“enquanto alguns 
choram, outros 
vendem lenços”

Tais colocações são 
corriqueiras e, para 
alguns, até mesmo 

inspiradoras, em momentos 
como o que estamos pas-
sando atualmente. O fato 
é que as situações sociais 
e econômicas impostas 
pelas consequências da CO-
VID-19 impactam, sim, o dia 
a dia e o desenvolvimento de 
diversos profissionais. 

Quem trabalha no mer-
cado financeiro começou 
a sentir ainda as conse-
quências de maneira ante-
cipada nos seus negócios, 
assistindo à bolsa de valores 
cair mais de 30% em pouco 
tempo, e com seis “circuit 
breakers” em um único mês. 
Falando com conhecidos 
que já trabalham no merca-
do há 40 anos, todos foram 
unânimes em dizer que 
jamais viram algo parecido. 

A gravidade da situação 
(potencializada pela globali-
zação, que proporciona mais 
agilidade na disseminação 
das informações) fez com 
que o mercado financeiro, 
principalmente, tenha so-
frido o impacto de maneira 
abrupta e antecipada. Mas, 
claro, o mundo das finanças 
não é o único impactado. 

Com a redução natural da 
circulação de pessoas nas 
ruas, ou com as restrições 
em alguns estados para 
a abertura do comércio e 
outros negócios, os empre-
sários e trabalhadores de 
outros setores estão sen-
tindo (e ainda sentirão) os 
sintomas econômicos desta 
crise. 

E como os profissionais 
de sucesso no mercado fi-
nanceiro têm reagido neste 
momento? Como se desta-
car e continuar melhorando 
sua performance em meio a 
um ambiente que sequer os 
mais experientes da área já 
vivenciaram? A resposta é 
adaptação. 

O ser humano sobrevive 
há tanto tempo no planeta 
Terra devido à sua capaci-
dade de adaptação. 

Acredito que esta adap-

tação esteja em identificar 
as peças-chave do nosso 
trabalho e buscar alternati-
vas de o executarmos - seja 
em um ambiente de home 
office, quarentena ou seja 
qual for a diversidade na 
qual se está exposto - sem 
esquecer, é claro, da inten-
sidade! Aqui as leis da evo-
lução das espécies citadas 
por Darwin vão valer como 
nunca - pois estamos tendo 
de reinventar a nós mesmos. 
Teremos de evoluir. 

Muitas companhias estão 
vendo a sua produtividade 
aumentar com o trabalho 
em home office, alguns 
investidores aprenderam 
a entender como as suas 
aplicações reagem em mo-
mentos delicados e, por 
isso, passaram a ser mais 
adeptos a investimentos 
com mais risco e, por fim, 
muitos paradigmas estão 
sendo superados. Quem 
ainda relutava em utilizar 
recursos tecnológicos para 
potencializar os seus ne-
gócios está começando a 
implementá-los. 

Darwin estava certo: os 
mais bem-adaptados sobre-
viverão! Reuniões por vídeo, 
palestras e shows por “lives” 
e até mesmo show-room 
online de móveis e imóveis 
estão acontecendo. É o 
ser humano colocando seu 
instinto natural em prática. 
O erro é cair no velho pen-
samento: “Vou esperar as 
coisas normalizarem para 
me mexer”. 

Sabe aquelas frases ditas 
antes de um grande aciden-
te, do tipo: “Eu não preciso 
de capacete” ou “pode ir 
tranquilo, aqui nunca passa 
ninguém”? Esta é mais uma 
delas! Muito provavelmente 
as coisas terão um “novo 
normal”, de hoje em diante. 
E quem espera que a situ-
ação volte a ser como era 
pode ter de esperar para 
sempre. 

A história nos mostra 
inúmeros casos de sucesso 
que tiveram de atravessar 
momentos complicados e 
que, nas crises, tiveram seu 
ponto de virada, que os le-
vou a ter grandes sucessos. 
Pois bem, aqui está a sua 
oportunidade. 

São em momentos difíceis 
que escrevemos histórias! 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos, a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil.

Willian Kahler (*)
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O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 
(IPC-C1) de junho subiu 
0,33%, ficando 0,63 ponto 
percentual (p.p.) acima de 
maio quando o índice regis-
trou taxa de -0,30%. Com 
este resultado, o indicador 
acumula alta de 1,15% no 
ano e 2,66% nos últimos 12 
meses. Em junho o IPC-BR 
variou 0,36%. A taxa do 
indicador nos últimos 12 
meses ficou em 2,22%, nível 
abaixo do registrado pelo 
IPC-C1. 

Nesta apuração, cinco 
das oito classes de despesa 
componentes do índice, 
registraram acréscimo em 
suas taxas de variação: 
Transportes (-1,97% para 
1,03%), Educação, Leitu-
ra e Recreação (-1,97% 
para -0,37%), Habitação 
(-0,25% para 0,07%), Co-
municação (0,03% para 
0,72%) e Vestuário (-0,17% 

para -0,10%). Nestas clas-
ses de despesa, vale desta-
car o comportamento dos 
itens: gasolina (-7,38% para 
3,77%), passagem aérea 
(-15,03% para 2,26%), 
gás de bujão (-1,10% para 
0,14%), combo de telefo-
nia, internet e tv por assi-
natura (0,00% para 2,12%) 
e calçados (-0,82% para 
-0,24%). 

Em contrapartida, os gru-
pos Alimentação (0,67% 
para 0,53%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,19% 
para 0,11%) e Despesas Di-
versas (0,14% para 0,10%) 
apresentaram recuo em 
suas taxas de variação. 
Nestas classes de despesa, 
vale citar os itens: hortali-
ças e legumes (7,25% para 
-3,07%), artigos de higiene 
e cuidado pessoal (0,23% 
para -0,64%) e cigarros 
(0,00% para -0,48%) -  (AI/
FGV). 

Um dos maiores empre-
gadores do país, o setor 
de contact center teve 
de agir de forma rápida e 
organizada para manter 
suas operações, garantir a 
segurança de colaborado-
res e continuar prestando 
o serviço essencial durante 
a pandemia da Covid-19. 
Entre as empresas da Asso-
ciação Brasileira de Teles-
serviços (ABT) - que reúne 
387 mil colaboradores dos 
1,5 milhão de funcionários 
diretos e indiretos do setor 
- cerca de 60% (230 mil) 
passaram a trabalhar em 
home office. Em apenas 10 
dias as empresas consegui-
ram realocar para o aten-
dimento não presencial 20 
mil trabalhadores. 

As empresas tiveram 
que enfrentar o desafio da 
falta de estrutura tecno-
lógica na residência dos 
colaboradores e de ga-
rantir a confidencialidade 
de dados dos clientes no 
atendimento home office. 
Muitos trabalhadores do 
setor vivem na periferia das 
cidades, em locais onde, 
muitas vezes, não existe 
internet. São operações em 
todas as regiões e estados 
do Brasil, não só nas capi-
tais como em cidades do 

O setor atende 14 bilhões de chamadas por ano, com uma 
condição de prestação de serviços que não pode parar.
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LogMeIn, Inc. divulga os 
resultados de sua pes-
quisa anual encomen-

dada pelo GoTo by LogMeIn 
e conduzida pela OnePoll. 
O levantamento mapeia os 
hábitos dos trabalhadores 
de escritório em todo o 
mundo, incluindo o Brasil 
e foi realizado nas últimas 
três semanas de março. Em 
destaque estão quais são os 
principais benefícios e desa-
fios do trabalho remoto, em 
alta há alguns anos e, agora, 
potencializado globalmente 
pela pandemia do novo Co-
ronavírus.

Entre os mais de 2250 
respondentes em todo o 
mundo, os brasileiros ficam 
atrás apenas dos Estados 
Unidos e da Índia quando 
o assunto é estarem aptos 
a trabalhar de casa. 77,2% 
dos brasileiros estão acostu-
mados a trabalhar de casa, 
pelo menos algumas vezes 
por ano – 40,8% dizem que 
já trabalhavam remotamente 
algumas vezes por semana 
e 10% em tempo integral. 

A economia de tempo (84%) e dinheiro (70%) foram destacados 
como  principais benefícios do home office.
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A Colliers International 
Brasil está com um novo 
produto ideal para o retorno 
de colaboradores e visitan-
tes aos escritórios. Trata-se 
do Back-to-Work-Navigator, 
relatório de recomendações 
personalizadas e adaptadas 
à operação do cliente para 
o retorno eficiente, seguro 
e responsável para o local 
de trabalho. 

Baseado no uso de vídeos 
para o passeio pelos espa-
ços e na análise em tempo 
real dos especialistas da 
Colliers, Back-to-Work-
Navigator é aplicável para todos 
os tipos de escritórios. As reco-
mendações são focadas em cinco 
aspectos: 1) projeto, 2) tecnologia, 
3) circulação e comunicação, 4) 
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As principais motivações para ir aos escritórios no pós-Covid 19.

Comércio cresce 5% 
em maio e registra a 
primeira alta do ano

De acordo com o Indicador 
da Serasa Experian, a ativi-
dade do comércio em maio 
trouxe números positivos, 
registrando um aumento de 
5,0%, na comparação com abril 
deste ano, feito os devidos 
ajustes sazonais. Segundo o 
economista da Serasa Expe-
rian, Luiz Rabi, a perspectiva 
a partir de maio é de uma 
melhora gradual. “Mesmo que 
pequena, a movimentação da 
variação mensal tende a con-
tinuar positiva nos próximos 
meses, já que várias regiões 
brasileiras estão retomando 
o funcionamento dos comér-
cios”, diz.

A alta mensal foi puxada 
pelo segmento de Material de 
Construção, que apresentou 
crescimento de 9,7% na mesma 
comparação. “Parte da popula-
ção que está mais em casa pode 
ter encontrado tempo e neces-
sidade de executar pequenas 
obras, reparos e manutenções, 
por isso, o movimento positivo 
nesse setor”, ressalta Rabi. Ali-
mentos e Bebidas aparecem em 
segundo lugar, com alta de 6,7% 
e Móveis, Eletrodomésticos, 
Eletroeletrônicos e Informática 
em terceiro (6,1%). O restante 
dos segmentos continua acu-
mulando quedas: Combustíveis 
e Lubrificantes (-1,8%); Veícu-
los, Motos e Peças (-0,4%) e 
Tecidos, Vestuário, Calçados 
e Assessórios (-0,5%) - (AI/
Serasa Experian).

Brasileiros listam as maiores 
vantagens do Home Office

Principais benefícios e desafios do trabalho remoto, em alta há alguns anos e, agora, potencializado 
globalmente pela pandemia do novo Coronavírus.

trabalho remoto em tempo 
integral nos escritórios no 
Brasil, cada funcionário 
poderia economizar, em 
média, 50,32 minutos por 
dia no trânsito, que é um dos 
principais responsáveis pelo 
aumento do estresse em re-
lação ao trabalho para 73,2% 
dos brasileiros. “O trabalho 
remoto traz benefícios reais 
à qualidade de vida dos fun-
cionários em todo o mundo 
e esta pesquisa atesta, mais 
uma vez, que é um desejo da 
maioria dos trabalhadores, 
incluindo os brasileiros”, 
pontua Vanessa D’Angelo, 
Head de Marketing para a 
LogMeIn na América Latina. 

“A LogMeIn, desde sua 
chegada ao mercado, traba-
lha para tornar esse desejo 
possível, criando ferramen-
tas que permitem que as 
pessoas trabalhem de qual-
quer lugar”. Para mais infor-
mações sobre a família de 
soluções para comunicação 
unificada e colaboração do 
GoTo By LogMeIn, acesse: 
(https://www.goto.com/pt).

Ainda, 83,5% disseram que 
adorariam adotar o home 
office de forma permanente, 
e 50% deles até topariam um 
corte salarial caso pudessem 
trabalhar de casa por tempo 
integral.

Quando indagados sobre 
as vantagens e desvantagens 
do trabalho remoto, o lado 
positivo teve maior desta-
que. A economia de tempo 
(84%) e dinheiro (70%) 
foram destacadas como os 

principais benefícios desta 
forma de trabalhar, seguidos 
da possibilidade de passar 
mais tempo com a família e 
amigos (68,8%), ganhos re-
ais na produtividade (58%) e 
maior felicidade (54%). Para 
os brasileiros, o principal 
desafio são as distrações com 
tarefas da casa, que podem 
atrapalhar o trabalho para 
54,8% dos respondentes.

A pesquisa também desta-
ca que, se implementado o 

Contact center se reinventa na crise: 
atendimento já é 60% remoto

interior. Em muitos casos, 
as empresas levaram a banda 
larga às residências de seus 
funcionários para viabilizar 
o atendimento e preservar 
vidas e empregos. 

John Anthony von Chris-
tian, presidente da ABT, ex-
plica que a mudança agradou 
funcionários e contratantes 
e veio para ficar. “Tivemos 
que nos adaptar rapidamen-
te ao home office e concluí-
mos essa missão com êxito. 
É positivo para as empresas, 
que diminuem custos de 
estrutura e transportes, 
por exemplo, e para os co-
laboradores que ganham em 
tempo, antes utilizado para 
deslocamentos, e qualidade 
de vida. Apostamos que veio 

para ficar no setor, mesmo 
com o fim da pandemia.” 

Quando a Covid-19 che-
gou ao país, as empresas 
aumentaram o distancia-
mento social como forma 
de garantir a saúde dos 
seus funcionários, respei-
tando os limites de uma 
posição de atendimento 
(PA) ocupada, para outra 
desocupada. O setor atende 
14 bilhões de chamadas por 
ano, com uma condição 
de prestação de serviços 
que não pode parar, prin-
cipalmente em meio às 
recomendações de saúde 
para que as pessoas não 
saiam de casa e resolvam 
o que for possível de forma 
remota (Fonte: AI/ABT).

Avança a inflação 
para famílias 

de baixa rendaPrograma para retorno seguro aos escritórios
de vídeo móvel, que terá 
duração entre 30 e 60 mi-
nutos. A seguir, com base 
neste material, as equipes 
de Gestão Imobiliária e 
de Projetos da Colliers 
International Brasil ava-
liam a situação. O tour e 
análise dos especialistas 
formam as recomendações 
do relatório, que é gerado 
em até 72 horas após o 
recebimento das imagens.

Esta iniciativa da Colliers 
está calcada em pesquisa 
realizada em 65 países que 
aponta como será a relação 

dos trabalhadores com o home offi-
ce e quais as principais motivações 
para ir aos escritórios no pós-Covid 
19. Mais informações: (https://www.
colliers.com/pt-br/).

comportamento e distância física e 
5) higiene e limpeza. 

O processo para elaboração co-
meça com um tour virtual feito por 
profissional com um dispositivo 
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“Mulheres 
sofrem da 

Síndrome da 
Impostora com 

mais frequência 
porque temos 
lutado por um 

lugar à mesa com 
esforço, como diria 

Sheryl Sandberg, 
porque o sentar-
se à mesa como 

iguais no ambiente 
corporativo não 

é algo natural, 
ensinado ou 

estimulado dentro 
do dito "universo 

feminino". 
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Para mim, essas conversas foram muito enriquecedoras: 
pensar minha própria trajetória, revisitar meus estudos 
sobre feminismo e história das mulheres, compartilhar 

aprendizados e ouvir experiências me tornaram uma pessoa 
melhor. Pensando nisso, quero propor a vocês algumas reflexões, 
compartilhando um pouco do que sei e deixando este canal aberto 
para seguirmos em diálogo sobre o tema. 

ANTES DE TUDO... SÍNDROME DA IMPOSTORA? 

Caso alguém não tenha familiaridade com o termo, explico: a 
Síndrome do Impostor é o sentimento de ser uma farsa, quando 
desconfiamos de nossa aptidão para desempenhar uma função, 
é aquela voz interna que diz "vão descobrir que eu não sou bom 
o bastante para estar aqui" quando somos reconhecidos ou 
temos uma oportunidade no trabalho. E ela é extremamente 
recorrente entre as mulheres. Ouso dizer, inclusive, que com 
aparições mais ou menos recorrentes, a Síndrome da Impostora 
vem para todas nós. 

Quando digo que é uma síndrome "que vem", não quero dizer que 
ela surge aleatoriamente sem motivo. Mulheres sofrem da Síndrome 
da Impostora com mais frequência porque temos lutado por um 
lugar à mesa com esforço, como diria Sheryl Sandberg, porque o 
sentar-se à mesa como iguais no ambiente corporativo não é algo 
natural, ensinado ou estimulado dentro do dito "universo feminino". 

UM EXEMPLO REAL

O ano é 2009 e uma Michelle pré-vestibulanda faz aulas parti-
culares de matemática. Buscando uma vaga no curso de Jorna-
lismo, Michelle sempre foi péssima com números e precisa ser 
um pouco melhor para ingressar na universidade. Essa mesma 
Michelle, que escreve tão bem, lê mil livros, faz um milhão de 
coisas tão interessantes e tão inteligentes como também são os 
estudos matemáticos ouve de seu professor particular: "Aulas 
para entrar em Jornalismo? Isso é curso de esperar marido! Se 
estudar o básico já está bom". 

Essa mesma Michelle, já graduanda e estagiária, também ouviu 
que tinha algo que a marcaria para sempre: "É bonita demais para 
trabalhar em jornal impresso, hein! Devia querer ser garota do 
tempo". Uma objetificação da "garota do tempo" que, por sinal, 

Nesse 2020, participei de algumas ações em celebração ao Dia das Mulheres. Fiquei lisonjeada com dois convites especiais: para 
compartilhar um pouco da minha jornada enquanto mulher e profissional da área de tecnologia para as mulheres da Movile e 

também falar sobre a Síndrome da Impostora para as pessoas da CI&T, colegas de trabalho com quem tenho dividido 
o cotidiano há quase um ano. 

tem tanto estudo e dedicação quanto uma jornalista de veículos 
impressos. Esses são só dois breves relatos de algo muito rotineiro 
na vida acadêmica e profissional de uma mulher, e possui nome: 
patriarcado, que é a mesma maneira de se referir ao sexismo 
institucionalizado. 

Sexismo, esclareço, se assemelha à concepção do machismo, 
em que temos um gênero (masculino) maior e melhor do que 
outro (feminino). Porém, quando falamos sobre sexismo vamos 
além e nos referimos ao conjunto de atitudes e pensamentos que 
discriminam pessoas de acordo com seu sexo. 

É PRECISO FALAR DE TEORIA... 

Propositalmente falo sobre alguns conceitos teóricos, porque 
precisamos nos familiarizar com termos. Sabemos identificar mais 
facilmente o que previamente conhecemos, e só assim, podemos 
combater de forma assertiva. Tenho certeza que todos desejamos 
viver em um mundo melhor, onde existam oportunidades e se-
gurança para todas as pessoas, independentemente de gênero, 
raça ou classe. E falar sobre essas questões, refletir e estudar nos 
ajuda a promover ações que gerem mudanças reais. 

Voltando à Síndrome da Impostora, usei duas breves experi-
ências minhas para exemplificar que essa síndrome não surge 
à toa, mas porque a sociedade está constantemente exercendo 
forças sobre todas as mulheres: temos o sexismo, a pressão 
estética, a pressão social. Temos os estereótipos de gênero, os 
papéis que são esperados que nós desempenhemos, temos uma 
frequente imposição de padrões e pensamentos pelo simples 
fatos de sermos mulheres. 

E é com essa carga que as mulheres chegam ao mercado de 
trabalho. Dentro das empresas, por sua vez, as situações não 
são mais fáceis do que fora delas, e também existe uma série 
de problemas, como mansplaining (quando homens explicam 
coisas às mulheres de maneira condescendente), manterrupting 
(quando homens interrompem mulheres), desigualdade salarial, 
múltiplas jornadas, falta de mentoria, falta de sororidade, etc. 

E, além de todas essas dificuldades próprias de seu gênero, há 
também que pontuarmos a discriminação racial que sofrem as 
mulheres negras, nesse racismo estrutural de nossa sociedade. 
Essa é apenas uma pequena lista de algumas dificuldades que as 

mulheres encontram no ambiente corporativo que demonstram 
como a Síndrome da Impostora não surge espontaneamente com 
mais frequência entre as mulheres.

Ela é decorrência de um acúmulo de pressões e dificuldades 
que encontramos na sociedade, no âmbito doméstico, nas em-
presas. E as consequências são catastróficas! Em uma sociedade 
ou empresa onde mulheres se sentem impostoras, inseguras 
para o desempenho de suas próprias atividades, temos menos 
criatividade, menos ousadia, menos aprendizado e crescimento. 

É interessante colocar aqui que mulheres, inclusive, se can-
didatam menos para vagas de emprego do que homens. Um 
relatório feito pela Hewlett-Packard mostrou que enquanto elas 
se aplicam apenas se preencherem 100% dos requisitos da vaga, 
eles se consideram aptos para o 
papel quando preenchem 60%! 

E AGORA?

Observar como as mulheres 
se comportam no mercado de 
trabalho e como a sociedade 
favorece tais comportamentos, 
é fundamental para que pos-
samos tornar o mercado (e o 
mundo) um lugar melhor. 

Precisamos falar sobre teoria, 
trocar experiências, comparti-
lhar aprendizados - não apenas 
entre mulheres, mas também 
entre homens. Todas as pessoas 
são responsáveis por tornar 
nossos ambientes de trabalho 
saudáveis, porque isso colabora 
para que as pessoas se sintam 
seguras também fora deles. 

A conscientização é o único 
caminho para identificar o 
sexismo (interno e externo) 
e combater a Síndrome da Im-
postora, fortalecendo cada vez 
mais as nossas mulheres e as 
impulsionando para que sejam 
profissionais brilhantes - se 
assim quiserem! Como diria a 
teórica e feminista bell hooks: 

"Feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, 
exploração sexista e opressão. Para acabar com o patriarcado 
(outra maneira de nomear o sexismo institucionalizado), preci-
samos deixar claro que todos nós participamos da disseminação 
do sexismo, até mudarmos a consciência e o coração até desa-
pegarmos de pensamentos e ações sexistas e substituí-los por 
pensamentos e ações feministas". 

Deixo o convite para que possamos falar cada vez mais sobre 
isso. Mulheres, levantem sua voz! Conversem com as outras mu-
lheres do seu trabalho, mostrem que elas não estão sozinhas e 
colaborem para que elas sejam profissionalmente reconhecidas e 
se desenvolvam. Homens, observem os ambientes onde trabalham 
e colaborem para que todas as mulheres se sintam confortáveis, 
seguras e tenham oportunidades e espaços iguais aos seus.

Juntos transformamos o mundo - e eu acredito verdadeira-
mente nisso. 

(*) - É analista de Marketing Digital da CI&T, multinacional especializada em 
transformação digital, e também se dedica aos estudos de gênero e diversidade.
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A SÍNDROME DA 
IMPOSTORA E AS 
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Analista de Marketing Digital da CI&T, Michelle Lopes.
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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.
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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. 

Irmãos Vitale Editores Ltda. 
CNPJ/MF: 61.160.685/0001-28

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Em 14/07/2020, às 14hs, convoco para Reunião de Sócios à Rua: Raposo Tavares, 85 - Jardim das 
Acácias, Cep. 04704-110- SP/SP, para: a) alteração do contrato social para  mudança de endereço da 
filial Cajamar b) outros assuntos. São Paulo, 02/07/2020. A Diretoria (03, 04 e 07)

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 22 de julho de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) eleição de Manuela Vaz Artigas como membro independente do Conselho de Administração da 
Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2021;  (ii) consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia; (iii) reforma parcial 
do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar que os membros da Diretoria exercerão seus mandatos 
até a data em que completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a 
reforma mencionada no item (iii) acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir 
desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem 
como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.
com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no 
Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação 
Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida 
representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes 
bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos 
documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • 
Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 
126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da 
procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma 
melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima 
sejam entregues à Companhia até 13 de julho de 2020, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 07 de julho de 2020. 

RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

É uma tendência natural 
aumentar a ingestão 
de alimentos mais 

calóricos e se movimentar 
menos nos dias mais frios, 
quando o organismo tende 
a acumular energia para se 
manter aquecido. No en-
tanto, o educador físico da 
rede de academias Selfit, 
Rafael Oliveira, alerta para a 
importância de continuar se 
exercitando neste período.

“Atualmente, já estamos 
lidando com uma redução 
drástica da movimentação 
do corpo, por conta do isola-
mento social, que precisa ser 
combatida, pois a prática de 
atividade física é fundamental 
para ajudar a fortalecer a imu-
nidade e manter a saúde em 
dia”, explica, ao recomendar 
iniciar o treino com exercícios 
articulares e aquecimentos 
dinâmicos, exercícios téc-
nicos e movimentos ou uma 
corrida leve, lembrando que 
o tempo dedicado ao aque-
cimento deve ser um pouco 
maior na estação mais fria do 
ano. “Se em dias normais 10 
minutos são suficientes para 
o aquecimento, em dias frios 

A prática de atividade física ajuda a fortalecer a imunidade e 
manter a saúde em dia.
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Salamanca Agropecuária e Participações S/A
CNPJ/MF 08.450.409/0001-11

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2019

Luiz Aparecido de Andrade – Diretor Presidente
Diretoria

Contador
Antonio Franco Varrichio – CRC 1SP 103.307/O-8

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2019
Ativo 2019 2018
Circulante 42.172 37.527
Caixa 6.089 6.164
Bancos 15 727
Aplicações Financeiras 36.068 30.636
Não Circulante 65.507.155 66.757.306
Realizavel Longo Pazo
Sócios/Coligadas 18.698.754 19.856.406
Total Realizaveis Longo Prazo 18.698.754 19.856.406
Permanente
Imobilizado 46.808.401 46.900.900
Terrenos 150.000 150.000
Terra Nua 34.990.002 34.990.002
Benfeitorias 7.264.440 7.264.440
Culturas Permanentes 4.066.628 4.066.628
Maqs Ferr Equipamentos 1.017.000 1.017.000
Veiculos 353.246 353.246
Equip Processamento de Dados 11.560 11.560
(-)Depreciações (1.044.475) (951.976)
Ativo Total 65.549.327 66.794.833
Passivo 2019 2018
Circulante 17.127 19.522
Fornecedores 17.127 7.195
Obrigações Tributárias - 2.349
Dividendos a Pagar - 9.978
Não Circulante 41.204 945.512
Exigivel Longo Prazo 41.204 945.512
Credito Acionista 41.204 945.512
Patrimônio Líquido 65.490.996 65.829.799
Capital 64.898.765 64.898.765
Reserva Legal 931.034 941.274
Resultado Acumulado - 787.011
Resultado do Exercicio (338.803) (797.251)
Passivo Total 65.549.327 66.794.833

Demonstração do Resultado no Período Encerrado em 31/12/2019
Receitas Operacionais 2019 2018
Margem Operacional
(-)Despesas Operacionais Administrativas (343.405) (797.251)
(+/-)Resiltado Financeiro 4.602 -
Resultado Operacional (338.803) (797.251)
Resultado do Exercicio (338.803) (797.251)

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido Encerrado em 31/12/2019

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros/
Prejuizos Total

Saldo em 31/12/2014 64.898.765 341.996 402.564 65.643.325
Resultado do Exercicio 905.488
Saldo em 31/12/2015 64.898.765 341.996 1.308.052 66.548.813
Resultado do Exercicio 10.477.952
Distribuição de Dividendos (589.300)
Constituição Reserva Legal 589.300 (589.300)
Saldo em 31/12/2016 64.898.765 931.296 10.607.403 76.437.464
Resultado do Exercicio 199.565
Distribuição de Dividendos (10.000.000)
Constituição Reserva Legal 9.978 (9.978)
Saldo em 31/12/2017 64.898.765 941.274 796.990 66.637.029
Resultado do Exercício (797.251)
Saldo em 31/12/2018 64.898.765 941.274 (10.240) 65.829.799
Resultado do Exercicio (338.803)
Saldo em 31/12/2019 64.898.765 931.034 (338.803) 65.490.996

Demonstração de Fluxos de Caixa / Método Indireto
Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
(+) Lucro líquido do exercício  (338.803)  (797.251)
(+) Depreciação  92.500  92.500 
Ajustes efetuados diretamente no Patrimônio Líquido            -  -   
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas Correntes  1.157.651  -   
Impostos a Recuperar  -    364.522 
(Decréscimo) acréscimo em passivos -  -   
Fornecedores  9.932  7.195 
Obrigações trabalhistas e tributárias  (12.327)  (100.031)
Outros passivos  (904.308)  465.997 
Caixa Líquido Proveniente 
 das Atividades Operacionais  4.645  32.932 
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento             -    -   
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos  -    (92.644)
Empréstimos Acionistas  -    -   
Caixa Líquido usado nas 
 Atividades de Financiamento  -    (92.644)
Dividendos/lucros aos acionistas/sócios  -    (9.978)
Integralização de capital  -    -   
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamento com acionistas  -    (9.978)
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa       4.645  (69.690)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período        37.527  107.217 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  42.172  37.527 
Variação da Conta Caixa/Bancos/Equivalentes  4.645  (69.690)

Notas Explicativas
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas da legislação 

societária brasileira As Aplicações Financeiras estão registradas ao custo 
de aplicação até a data do balanço. Os direitos e obrigações estão regis-
trados pelos valores históricos e os encargos financeiros recolhidos de 
acordo com a legislação, pelo regime de competência. O Imobilizado está 
demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumula-
da calculada pelo método linear O regime tributário da empresa é o Lucro 
Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competên-
cia. A sociedade tem por objeto social a exploração das: atividades agroin-
dustrial e agropecuária, a administração de bens próprios, a participação 
societária, como sócia, acionista, quotista, controladora, instituidora ou 
beneficiária em outras sociedades e a administração e gerenciamento de 
caixas de sociedades, próprios ou de terceiros. As obrigações financeiras 

são compostas de empréstimos para utilização na atividade rural. O Capital 
Social  da sociedade, inteiramente integralizado  é de R$ 64.898.765,00. 
Bebedouro, 31/12/2019.

Treinar durante inverno contribui 
para aumento da imunidade

Com a chegada do inverno, a queda na temperatura costuma desestimular a prática de exercícios
de um minuto cada

 4) Abdominais - Deitar-se 
com a barriga para cima, 
esticar as pernas para o 
alto e fazer um pêndu-
lo com as pernas sem 
tirar a lombar do chão. 
Conforme for ganhando 
resistência, aumentar 
o balanceamento do 
pêndulo, respeitando a 
estabilidade da coluna. 
Repetição: três séries 
de 15 movimentos

Para auxiliar a todos que 
desejam manter-se saudáveis 
neste inverno, a rede segue 
ativa virtualmente com a cam-
panha “Em Casa do Seu Jeito”, 
oferecendo diariamente Lives 
e aulas em seus canais na 
Internet (redes sociais, apps 
e site), com dicas de exercí-
cios fáceis a serem realizados 
em casa, sem a necessidade 
de contato físico ou uso de 
equipamentos. 

As ferramentas digitais da 
rede são gratuitas e podem ser 
utilizadas por toda a população, 
não apenas por alunos. Fonte 
e mais informações: (www.
selfitacademias.com.br).

deve-se dobrar esse tempo”, 
esclarece. 

Depois de aquecer bem o 
corpo, o especialista da Selfit 
dá dicas para quem quer co-
meçar a se mexer durante a 
quarentena, sem precisar de 
equipamentos ou acessórios. 
O treino com quatro atividades 
não leva mais do que 30 minu-
tos e é suficiente para acabar 
com o sedentarismo, ajudando 
na melhora da imunidade.
 1) Panturrilhas - Com as 

duas mãos apoiadas na 
parede, dar um passo 
para trás, esticando 
as pernas e fazendo a 
flexão e extensão do 
tornozelo com o mo-
vimento do calcanhar 

para cima e para baixo.
  Repetições: três séries 

de 15 a 20 movimentos
 2) Avião - Em pé, com 

os pés unidos, braços 
abertos como o Cristo 
Redentor e a coluna 
reta, movimentar o 
tronco para frente e 
levantar uma das pernas 
para trás, flexionando 
bem o joelho da perna 
que ficará apoiada no 
chão. Repetições: três 
séries com cada perna, 
de 10 a 12 movimentos.

 3) Corrida - Simular os 
movimentos de uma 
corrida sem sair do 
lugar.

  Repetições: três séries 

Entre as alternativas para 
amenizar os impactos da 
pandemia do Coronavírus, as 
empresas devem considerar 
a contratação de seguros, 
que podem ser aliados im-
portantes para minimizar os 
problemas de caixa dessas 
companhias. A avaliação é 
de Fábio Astrauskas, CEO da 
Siegen Consultoria, que há 
mais de 20 anos trabalha com 
reestruturação e recuperação 
de empresas.

Entre as várias modalidades 
de seguro, os empresários 
devem dar especial atenção a 
duas opções: o Seguro Riscos 
Cibernéticos (também conhe-
cido como “Cyber Seguro”) e 
o seguro de crédito. No caso 
dos riscos cibernéticos, que 
oferecem coberturas para 
ataques de hackers como 
extorsão e roubo de dados, 
o CEO da Siegen prevê uma 
demanda aquecida por esses 
produtos pelas empresas nos 
próximos meses.

“A pandemia mostrou a 
importância da relação entre 
companhias via troca de dados 
eletrônicos, sujeita a vazamen-
tos e a perdas de dados. Diante 
desse quadro, essa alternativa 
ganhou importância e deve 
estar cada vez mais no radar 
dos empresários”. Quanto ao 
seguro de crédito, denomina-
do também “seguro de contas 

a receber”, a proteção é em 
relação aos riscos de inadim-
plência por parte de parceiros 
das empresas. 

Também nessa área, As-
trauskas estima que haverá 
maior interesse: “Em períodos 
normais,  já é difícil para uma 
empresa fazer administração 
financeira, principalmente por-
que ela sabe o que terá que pagar 
mas não tem certeza de quando 
e se irá receber. Em um quadro 
de crise, como o que foi trazido 
pela pandemia, esse risco tem se 
mostrado ainda maior”. Lembra, 
também, que nessa alternativa 
a seguradora fará uma análise 
de crédito, muito semelhante 
à que acontece quando é feita 
uma antecipação de recebíveis, 
nesse caso por iniciativa de 
instituições financeiras, FIDCs 
e factorings. 

A diferença é que, em caso 
de inadimplência, a seguradora 
fará o ressarcimento: “Esse ins-
trumento pode ser utilizado em 
conjunto ou separadamente da 
antecipação de recebíveis e é 
particularmente importante 
quando se recorda que a atual 
situação de instabilidade cau-
sada pela pandemia deve se 
prolongar por muitos meses 
- e portanto a insegurança em 
relação ao recebimento dos 
faturamentos deve continuar”. 
Saiba mais em: (https://siegen.
com.br/).

Seguros: alternativas para empresas 
em tempos de pandemia
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