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O momento de pandemia preocupa a indústria e o varejo no que se 
refere aos resultados das vendas. O varejo, por exemplo, desde o início da 
crise, notou queda de quase 40% nas vendas, em especial, na categoria de 
bens de consumo duráveis, como eletroeletrônicos. Já o segmento menos 
afetado é o de bens de consumo não duráveis, como alimentos e bebidas, 
que continuaram tendo saída e continuam atraindo os consumidores para 
as lojas físicas, mas categorias que não se enquadram em necessidades 
básicas estão também enfrentando grandes problemas. Em vista das 
grandes dificuldades dos setores, o grande desafio do momento é o res-
gate do sell-out, ou seja, nas vendas do varejo ao consumidor final.   

Dez dicas de merchandising

Em rodadas de investimento em startup, a parte de assinatura de 
contratos tende a ser a etapa mais demorada.  Fundadores de startups, 
investidores-anjo e fundos de Private Equity e Venture Capital costu-
mam questionar qual a melhor alternativa para a criação de vínculo 
societário nesse momento. A advogada Sheila Shimada, da Shimada 
Advocacia e Consultoria, explica que as dúvidas surgem pois existem 
muitas opções que podem ser adotadas em investimentos.   

Contrato para investidores e startups
A constante vigilância das redes sociais e o surgimento de consumido-

res mais engajados alterou a forma das empresas se relacionarem com 
as suas partes interessadas. A começar pelo próprio entendimento de 
quem são os stakeholders e os meios de promover uma comunicação 
efetiva que permita gerenciar riscos e alinhar práticas e discurso. O 
tema é um dos destaques do Guia de Comunicação e Sustentabilidade, 
lançado pelo CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável).   

Gerir riscos e pensar reputação

Freepik

Negócios em Pauta

Melhores Desenvolvedores
A IBM anuncia o lançamento da segunda edição da Mara-

tona Behind the Code para a América Latina, que objetiva 
encontrar os melhores desenvolvedores da região. Essa 
competição de codificação virtual sem precedentes reu-
nirá desenvolvedores para resolver desafios de negócios 
do mundo real através do uso de tecnologias disruptivas, 
como AI, IoT, Blockchain e Kubernetes, entre outras, todas 
disponíveis na IBM Cloud. A Maratona, que terá duas fases, 
se inicia no dia 8 de agosto. Inscrições e mais informações: 
(http://ibm.biz/maratona).    Leia a coluna completa na 
página 3
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News@TI

Lançada Plataforma Digital do Centro de 
Mediação da Associação dos Advogados (AASP)

@Lançada na última sexta-feira (3), a Plataforma Digital 
do Centro de Mediação da Associação dos Advogados 

(AASP) é uma ferramenta a serviço da advocacia, direcionada 
aos profissionais e às partes de todos os estados do Brasil. O 
pedido de mediação deverá ser feito sempre por um advogado 
(a) representando o seu cliente, pois a AASP entende que 
sua presença é imprescindível durante todo o procedimento. 
A solenidade de lançamento, realizada durante o webinar 
“Mediação em plataforma digital”, contou com a presença do 
presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador 
Geraldo Francisco Pinheiro Franco, de dirigentes da AASP e 
autoridades no tema, e foi acompanhada por 450 participantes 
(www.aasp.org.br).  Leia a coluna  completa na página 2

AI/AASP

Aumento exponencial 
de casos de ansiedade 
e depressão é um 
dos desafios que vem 
impactando produtividade 
no home office. Os 
números impressionam.

Durante a pandemia no Brasil, 
os casos de ansiedade dobra-

ram e de depressão aumentaram 
90%, segundo estudo realizado 
pela Universidade do Estado do 
Rio (Uerj) publicado online pela 
revista científica The Lancet. 

Problemas psicológicos, já evi-
dentes no país antes do isolamento 
social, são a terceira causa de 
afastamento nas empresas. Agora, 
intensificados durante a quarente-
na, gestores têm o duplo desafio de 
manter o bem estar de funcionários 
e a produtividade no trabalho remo-
to. Mas como? A psicóloga, editora 
e palestrante Ana Carolina de Car-
valho Pacheco (*), aposta que o 
momento delicado da pandemia é 
ideal para que empresas invistam 
em terapia para seus funcionários. 

A publicação científica "The 
Lancet Psychiatry" comprova 
que a cada um dólar investido em 
programas de vitalidade psíquica, 
o retorno é de quatro dólares, na 
capacitação e desempenho dos 
trabalhadores. O formato mais in-
dicado é a terapia em grupo, que se 
mostra uma tendência em meio ao 
isolamento social. Além de ser uma 
alternativa mais econômica, Ana 
Carolina afirma que na maioria dos 
casos traz resultados mais rápidos 
que os atendimentos individuais.

E durante a quarentena, com 
a ajuda da tecnologia, pode ser 
realizada de forma online. “Na 

A terapia em grupo é uma tendência 
entre empresas na pandemia
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terapia em grupo pode-se perceber 
um novo viés sobre uma situação 
comum pelo olhar do outro e os 
feedbacks são mais diversos, não 
apenas do psicólogo. No caso das 
empresas ainda existe a possibili-
dade de conhecer melhor o outro 
participante - que pode ser seu 
colega, supervisor, estagiário - suas 
ideias, percepções. 

Envolve por vezes partes da vida 
pessoal de cada um e isso gera 
empatia entre participantes de 
uma equipe, bem como, abertura 
de consciência para novos olhares 
sobre um tema. Durante o isola-
mento é ainda mais importante 
promover essa interação entre as 
pessoas e por isso a terapia em 
grupo é uma ótima alternativa”, 
explica a especialista.

Também de acordo com a psi-
cóloga, apesar de todos estarem 
experimentando uma situação 
nova, com medos, inseguranças 
e isolamento social, cada um tem 
sua realidade e percepção, vincu-
lada às experiências individuais. 
Ana Carolina afirma que quando 
pessoas que trabalham na mesma 
empresa compartilham dessas 

outro. Desde o primeiro encontro 
as melhoras foram significativas. 

O espírito de equipe foi fortaleci-
do, a autoconfiança restabelecida, 
a comunicação teve uma melhora 
impressionante, mais direta e 
funcional. Todo isso refletiu nas 
equipes de cada gestor e refletindo 
no faturamento da empresa”, conta 
Ana Carolina, ao explicar que isso é 
comum de acontecer na terapia em 
grupo, pois acontece a percepção 
de um novo ponto de vista sobre 
algum tema ou questão da institui-
ção, de si ou do conjunto. Depois 
que os colaboradores partilham 
seus anseios, sentem-se aliviados 
e mais felizes. 

“A participação como locutor 
em meus grupos terapêuticos é 
espontânea pois mesmo quem 
só ouve sai beneficiado. Muitas 
pessoas dizem que foram para 
o grupo com a ideia fixa de não 
falar e, diante do envolvimento 
do grupo, têm participação muito 
ativa na terapia. É comprovado que 
consciência em grupo favorece o 
crescimento dos indivíduos”.

Para uma instituição, informa-
ção e boa comunicação são de 
extrema importância e estes as-
pectos são desenvolvidos durante 
a aplicação da terapia de grupo. 
“A empresa, ao optar por investir 
em seus colaboradores em meio a 
uma crise, tem como resultado uma 
maior união e colaboração entre as 
equipes gerando reflexo positivo 
no clima da empresa e em sua 
produtividade, evolução pessoal 
dos colaboradores e, consequen-
temente da instituição”, finaliza.

(*) - É psicóloga clínica, mestre em 
psicologia forense, palestrante e 

editora da área de saúde da Juruá 
Editora (anacarolina@jurua.com.br).

A publicação 
científica "The 
Lancet Psychiatry" 
comprova que a 
cada um dólar 
investido em 
programas de 
vitalidade psíquica, 
o retorno é de 
quatro dólares, 
na capacitação e 
desempenho dos 
trabalhadores.

situações, isso traz proximidade e 
sentimento de pertencimento – a 
chamada consciência de grupo. 

Foi o que aconteceu em uma 
empresa de confecção de roupas, 
em que a proprietária promoveu a 
terapia em grupo com os diretores 
de cada setor. “Nessa experiência, 
o método de tema foi livre, porém 
o que mais surgiu em comum foi a 
insegurança em relação ao desem-
penho e em relação à avaliação do 

GESTãO DE 
PESSOAS: 
EM bUSCA 
DO LíDER 
IDEAL 

QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERíSTICAS DE UM bOM GESTOR?

    Leia na página 6

Inscrições para o Sisu
Estudantes que participaram da 

edição de 2019 do Enem podem se 
inscrever para o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) do meio do ano. Até 
sexta-feira (10) serão oferecidas 
mais de 51 mil vagas em instituições 
de ensino superior do país. Além dos 
cursos de graduação presenciais, 
o Sisu 2020.2 vai ofertar vagas na 
modalidade a distância (EaD). Ins-
crições: (https://sisu.mec.gov.br/#/), 
na tela “Minha inscrição”.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/gestao-de-pessoas-em-busca-do-lider-ideal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/uso-de-mascaras-obrigatorio-em-sao-paulo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dez-dicas-de-merchandising-em-plena-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/qual-o-tipo-de-contrato-mais-seguro-para-investidores-e-startups/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-gerir-riscos-e-pensar-reputacao-nos-tempos-de-pandemia/
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Circle Aceleradora lança coworking 
voltado para comunicação e marketing

A Circle, primeira aceleradora 
e incubadora de martechs do 
Brasil, anuncia nesta segunda-

-feira (6/7) o primeiro coworking lan-
çado exclusivamente para empresas 
de comunicação e marketing. Com 
1.500 m² e capacidade para circu-
lação de 200 pessoas diariamente, 
o Circle Coworking é um espaço de 
empreendedorismo colaborativo cria-
do para aumentar a conexão e gerar 
parcerias e negócios entre empresas 
e profissionais do segmento.

O coworking possui auditório, salas 
de reunião, estúdio de podcast e de 
foto/vídeo, espaço de descompressão 
externo, bar para “happy hour”. E 
mais do que o compartilhamento de 
um ambiente físico, o novo polo cor-
porativo localizado na Chácara Santo 
Antonio, em São Paulo, conta com 
um “espaço de experiências” para os 
participantes, o Circle Park.

Além de usufruir da tecnologia, 
inovação e inteligência de um lab 
100% martech, os visitantes do Circle 
Park podem participar de palestras, 
workshops, podcasts, exposições, 
programas sustentáveis, projetos de 
bem-estar e qualidade de vida, café de 
convivência,  atividades interativas, 
testes de novos produtos voltados 
para o marketing e todo o conteúdo 
criado pelo centro tecnológico e par-
ceiros do ecossistema.

Mais de 10 empresas já foram 
encubadas e aceleradas desde o 
lançamento da Circle, em 2019, que 
atualmente acelera quatro martechs 
de Conteúdo, Fintech e Incentive Sell. 
Com investimento de R$ 1,5 milhão e 
expectativa de crescimento de 20% 
com 10 novos clientes nos próximos 
12 meses, a aceleradora está selecio-
nando empresas para fazer parte do 
coworking. Os interessados em utili-
zar o espaço – que podem ser também 
agências, fornecedores, diretores de 
arte, programadores, produtores de 

vídeos – devem se inscrever pelo 
http://www.circleaceleradora.com.
br/coworking.html e a seleção será 
feita através de um comitê especia-
lizado que escolherá de acordo com 
a sinergia de negócios e/ou prestação 
de serviços da Circle.

“Este novo conceito de coworking 
exclusivo facilitará tanto para o cliente 
escolher várias opções de empre-
sas de marketing em um só espaço 
quanto ao fornecedor, que poderá 
encontrar profissionais ou produtos 
diferenciados para oferecer uma maior 
gama de serviços. Somos o primeiro 
ecossistema de martechs do país e 
queremos que o Circle Coworking seja 
um espaço-referência de marketing e 
comunicação com experiências com-
pletas para todos os participantes.”, 
explica Fernando Ribeiro dos Santos, 
CEO da Circle Aceleradora.

São Paulo, quarta-feira, 08 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
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“Este novo conceito 
de coworking 

exclusivo facilitará 
tanto para o cliente 

escolher várias 
opções de empresas 
de marketing em um 

só espaço quanto 
ao fornecedor, que 

poderá encontrar 
profissionais 
ou produtos 

diferenciados para 
oferecer uma maior 
gama de serviços.”

Ecossistema de martechs anuncia o "Circle Coworking" e seleciona empresas para participarem do 
primeiro espaço de experiências exclusivo para stakeholders do segmento

OpiniãO
Desafio: criar cenário 

positivo para o retorno das 
atividades econômicas

O foco nesse momento 
é demonstrar para 
o seu público de 
interesse que o seu 
negócio é resiliente

Após 100 dias da pan-
demia no Brasil, 
novas mudanças na 

rotina das pessoas e das 
organizações já começa-
ram a acontecer devido a 
queda de indicadores dos 
casos da COVID-19 e rea-
bertura de alguns setores 
do comércio, da indústria 
e do entretenimento. De-
vido a isso, alguns estados 
e municípios começaram a 
orientar a elaboração dos 
planos de reabertura das 
atividades econômicas. 

Dependendo da localida-
de, o Poder Público está 
adotando regras heteroge-
nias. Em alguns municípios 
temos orientações mais 
rigorosas e detalhadas. Já 
em outros, ficará a cargo de 
cada associação, sindicato 
ou o próprio empresário 
criar as suas metodolo-
gias para a reabertura da 
atividade. Para as diferen-
tes lideranças, essa (re)
abertura significará novos 
desafios, inseguranças, 
bem como novas formas 
de relacionamento com as 
diferentes partes interes-
sadas (clientes, fornecedo-
res, colaboradores, entre 
outros). 

Assim, em um momento 
de incertezas e oportunida-
des, o empreendedor antes 
de entrar nesse novo ciclo 
de funcionamento deve 
criar um planejamento 
focado no equilíbrio eco-
nômico e nas necessidades 
do seu público de interesse. 
Se atentando para:
•	Espaço físico:  rea-

lização de estudo de 
viabilidade econômica 
e financeira com o ob-
jetivo de verificar se 
os custos atuais serão 
cobertos após a rea-
bertura. O desafio é 
verificar se o número de 
clientes atendidos por 
dia, semana e mês cobre 
todos os custos, além da 
manutenção do seu ne-
gócio. Cabe lembrar que 
um elevado número de 
empreendimentos não 
poderá atender  100% 
da sua capacidade. As 
novas regras, principal-
mente as do distancia-
mento social, implicarão 
obrigatoriamente em 
um remodelamento dos 
negócios. 

•	Colaboradores: ado-
tar e reforçar ações 
de biossegurança do 
trabalhador; desenvol-
vimento de um plano 
didático voltado para 
atitudes e hábitos que 
o colaborador deverá 
adotar antes, durante 
e depois da sua jornada 
de trabalho; criação de 
nova jornada de trabalho 
que evite aglomeração 
no local e que possibilite 

o deslocamento dos co-
laboradores em horários 
alternativos. As medidas 
de prevenção e proteção 
devem ser amplamente 
divulgadas para todas as 
partes interessadas para 
que não gerem insegu-
rança.  

•	Clientes: o líder tem 
que ter em mente que 
a sociedade está em 
processo de adaptação 
ao novo cenário. Assim, 
o negócio tem duas res-
ponsabilidades junto ao 
cliente. O primeiro é 
educá-lo para receber 
um “novo serviço”. A 
comunicação é peça-
-chave nesse momento. 
O segundo é criar um 
ambiente com ações de 
limpeza e higiene que 
faça o cliente ter uma 
percepção de segurança 
com a sua saúde e a da 
coletividade. 

•	Fornecedores: o ges-
tor deverá abrir um 
canal de negociação e 
dialogar com todos os 
seus fornecedores com 
o intuito de demons-
trar que o novo cenário 
exigirá mudanças nos 
padrões de fabricação, 
embalagem, transporte, 
armazenamento, tempo 
de entrega, recebimento 
e pagamento das mer-
cadorias e produtos. 
Deve-se criar um plano 
com atitudes, hábitos, 
procedimentos, práti-
cas, entre outras ações 
que o fornecedor deverá 
adotar.
 
Cabe descrever, ainda, 

que podem existir outras 
orientações a depender do 
segmento e especificidade 
de cada negócio e organi-
zação. Mas o foco nesse 
momento é demonstrar 
para o seu público de in-
teresse que o seu negócio 
é resiliente - porque está 
superando a crise e se pre-
ocupa com a coletividade.

Por fim, é válido refor-
çar que o plano de (re)
abertura deve ser acompa-
nhado de uma estratégia 
de comunicação assertiva. 
De modo que a mensagem 
seja bem compreendida 
e que os canais estejam 
disponíveis não só para 
compra, mas para consulta 
e orientação. Informações 
de biossegurança, horário 
de funcionamento, preço 
e de outras ações que es-
tão sendo desenvolvidas 
transmitem segurança - e 
são elementos de huma-
nização do atendimento.

 Em um momento de 
incertezas e inseguranças, 
os líderes dos diferentes 
setores sociais são res-
ponsáveis pela condução 
e cuidado da criação de 
um novo cotidiano de vida.   

 
(*) - Mestre em Estudos 

Populacionais e Pesquisa Social, é 
sócia gerente e Gestora Técnica da 

Logos Consultoria;
(**) - Mestre em Engenharia de 
Transportes, é sócio e diretor 

administrativo da Logos Consultoria 
(www.espacologos.com.br).

Taiana Jung (*) e Rui Marcos (**)

News@TI
Plataforma de vitrine virtual ultrapassa a marca 
de 10 mil cadastros

@As compras 
online cres-

cem em ritmo ace-
lerado no Brasil 
com o apoio de 
novas tecnologias. 
De acordo com pes-
quisa da ABCOM 
(Associação Brasi-
leira de Comércio 
Eletrônico), houve 
um crescimento de 
400% no número de 
lojas virtuais e consumidores e lojistas precisaram mudar seu padrão 
de comportamento. Pequenos empreendedores e comerciantes locais 
precisaram se reinventar e adotaram as vendas online como forma 
de se manterem competitivos no mercado e continua rem exercendo 
suas atividades. E esse também foi o caso do sucesso do Vendizap, 
uma solução para vendas online voltada para a montagem de vitrines 
virtuais intuitivas e descomplicadas criada pela Makito Software. 
Durante a pandemia, o Vendizap registrou crescimento de 150% nos 
meses de abril e maio e o número de vitrines virtuais saltou para mais 
de 10 mil. Outros números positivos são os mais de 1.500 usuários 
ativos que movimentam um total de 7,9 pedidos por minuto (https://
www.vendizap.com/).

Solução para retorno seguro e responsável ao 
local de trabalho

@A TIBCO Sof-
tware, líder 

global em dados 
corporativos, ca-
pacita seus clien-
tes a conectar e 
unificar dados e 
a prever resulta-
dos nos negócios 
com precisão, so-
lucionando os mais 
complexos desafios data-driven do mundo. A empresa anuncia que a 
TIBCO LABS desenvolveu uma ferramenta para o rastreamento de 
sintomas da COVID-19 em funcionários de qualquer empresa, como 
parte da iniciativa TIBCO4Good. O TIBCO GatherSmart é uma solução 

de gerenciamento seguro e fácil para empresas de todos os portes e 
segmentos, apoiando-as no retorno ao local de trabalho, aproveitando 
toda a robustez da TIBCO Cloud. O GatherSmart reúne os recursos da 
TIBCO LABS e aproveita a plataforma TIBCO Connected Intelligence 
Cloud, apresentando uma solução para empresas e comunidades que 
entendem a importância do monitoramento proativo para ajudar a 
impedir a disseminação do Coronavírus, principalmente no momento 
em que a economia reabre e as pessoas retornam ao local de trabalho.

Inovite e Systax unem forças

@Atuando com inteligência de precificação, a Inovite é uma empresa 
especialista em Pricing, que oferta ao varejo soluções tecnológicas, 

além de atuar como consultoria empresarial. A solução Cash Pricing pode 
ser integrada com qualquer sistema ou ERP, trazendo de 1% a 6% de 
lucro líquido já na implantação. Buscando gerar maior ganho de custo ao 
varejista, a empresa acaba de anunciar parceria com a Systax, empresa de 
inteligência fiscal e única a organizar um acervo com mais de 20 milhões 
de regras tributárias. Mário César Loffi, Diretor Executivo da Inovite, 
explica que “para definir o preço de venda, o Cash Pricing precisa que o 
cliente informe todos os custos do produto. O varejista precisa apontar 
informações relacionadas à tributação, despesas, entre outras”. Nesse 
sentido, é fundamental que todas as informações referentes à formação 
do custo estejam corretas para que o preço de venda seja certeiro. A ação 
conjunta com a Systax apoiará diretamente no fornecimento correto dos 
dados tributários, permitindo até mesmo que o cliente fique com o com-
pliance em dia (http://www.systax.com.br/) ou (https://inovite.com.br/).

Salesforce Anywhere

@A Salesforce, líder mundial em CRM, anuncia o lançamento do 
Salesforce Anywhere, solução que reúne tecnologias e serviços 

para ajudar as organizações a alcançarem novos níveis de produtivida-
de e sucesso dos clientes para esse novo normal. Enquanto empresas, 
governos e organizações estão retornando lentamente a seus escritórios, 
a pandemia da Covid-19 mudou para sempre o futuro do trabalho. De 
fato, de acordo com um levantamento da Salesforce, quase 70% das 
pessoas acreditam que a pandemia mudará permanentemente a natureza 
do trabalho e mais de 50% afirmam que os locais de trabalho flexíveis 
passaram a ser muito importantes para elas. Um mundo totalmente 
digital, onde se pode trabalhar de qualquer lugar, está se tornando uma 
realidade. “A crise da Covid-19 nos ensinou que as empresas precisam 
poder vender, atender, comercializar e colaborar a partir de qualquer 
lugar, e isso não mudará no mundo pós-pandemia”, disse Bret Taylor, 
presidente e COO da Salesforce. “Com o Salesforce Anywhere, estamos 
capacitando clientes de todos os tamanhos, locais e setores a se transfor-
marem digitalmente com confiança nesse mundo totalmente digital do 
trabalho em qualquer lugar”, completa (http://www.salesforce.com/br).

ricardosouza@netjen.com.br
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D - Piores Resultados
Com a maior parte dos estabelecimentos de portas fechadas durante o 
mês de abril, a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado 
de São Paulo registrou baixa de -22,8%, e a Pesquisa Conjuntural de 
Serviços do município de São Paulo apresentou retração de -33,4%. 
O faturamento do comércio atingiu R$ 46,7 bilhões no mês, R$ -13,8 
bilhões abaixo do valor apurado em abril de 2019. Já o setor de serviços 
alcançou R$ 29 bilhões, R$ -14,6 bilhões a menos, se comparado ao 
mesmo período do ano passado. A maior perda de suas séries históricas, 
iniciadas respectivamente em 2008 e 2010. Em 100 dias de quarentena, 
a FecomercioSP estima que houve queda de -21,9%, ou seja, um prejuízo 
de R$ 43,7 bilhões ao comércio varejista.

E - Sustentabilidade Empresarial
Empresa pioneira em levar a agenda de sustentabilidade para as empre-
sas no Brasil, o Grupo Report anuncia o lançamento de três unidades 
de negócio: a rpt.com, voltada para a comunicação empresarial; a rpt.
estratégia, focada em consultoria para planejamento e estratégia de 
negócios; e a rpt.sustentabilidade, especializada em relatórios corpora-
tivos e gestão de indicadores de desempenho. Com essas três frentes de 
atuação, o Grupo Report reforça sua contribuição para a transformação 
dos negócios por meio da sustentabilidade, oferecendo serviços de 
comunicação de resultados, estratégia de negócios, estratégia digital, 
design, comunicação interna, assessoria de imprensa e relações públicas. 
Saiba mais em:(www.reportsustentabilidade.com.br).

F - Pagamentos para MEIs
Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 
cerca de 82% dos comerciantes têm intenção de utilizar aplicativos e QR 
Codes até o próximo ano. Neste cenário, o mercado de pagamentos vem 
se preparando para aceitar os QR Codes como um método de pagamento. 
Em parceria com o PicPay, a maior carteira digital do Brasil com mais de 
20 milhões de usuários e 2,5 milhões de estabelecimentos cadastrados, a 
Juno, fintech que oferece uma solução completa para emissão de cobranças 
e recebimento de pagamentos para MEIs, e-commerces, marketplaces, 
empresas de qualquer tamanho e, também, para pessoas físicas, agora 
disponibiliza o QR Code como mais um método de pagamento para os 
seus usuários. Mais informações em: (https://www.juno.com.br/).

A - Programa de Trainee
O Delivery Center, empresa que promove multicanalidade ao integrar 
lojistas físicos, marketplaces e shoppings, acaba de anunciar a primeira 
edição do seu programa de trainee. As vagas são para a cidade de São 
Paulo, com foco nas áreas de logística, operações, comercial e finanças. 
Com duração de doze meses, promove a aceleração de carreira e os 
trainees que apresentarem as melhores performances em suas funções, 
terão a oportunidade de assumir um cargo de gestão em seis meses. É 
destinado aos profissionais recém formados ou que estejam cursando o 
último ano da graduação e são desejáveis inglês avançado e experiên-
cias em estágios ou summer jobs. Inscrições: (https://www.bettha.com/
vagas/1275-programa-de-trainee-delivery-center). 

B - Dinheiro com Segurança
A Prosegur Cash, unidade de negócio responsável pelos serviços de Lo-
gística de Valores do Grupo Prosegur, traz uma novidade para o pequeno 
e médio empreendedor: o “Cash Today”. Uma solução de depósito D0 (no 
mesmo dia) para o varejista, com taxas administrativas mais atraentes 
do que as tradicionais oferecidas pelas empresas de cartões. A solução 
é voltada para os varejistas que buscam redução de custo na gestão dos 
meios de pagamento, com taxas que podem chegar a 0,45% dependendo 
do montante depositado, inferiores às taxas praticadas pelos cartões. 
O serviço consiste em oferecer uma solução completa para gestão do 
dinheiro, desde o depósito via Smart Cash, até o crédito e a coleta do 
numerário. Informações: (www.prosegur.com.br).

C - Escola de Negócios
Com toda experiência da sala de aula para o ambiente digital, a Saint 
Paul Escola de Negócios anuncia abertura das inscrições para seus 
cursos de férias 100% digitais e ao vivo. A escola, com longa tradição 
em cursos de educação executiva na área de finanças, continua sendo 
procurada para aprimoramento das habilidades para a tomada de de-
cisões financeiras principalmente nos programas Finanças Para Pro-
fissionais Não Financeiros, Operador, Valuation e Investment Banking. 
No entanto, a escola percebeu uma procura acima de 50% da média do 
demais cursos de férias devido a Formação no Mercado de Derivativos 
Agrícolas, desenhado pela B3 Educação, com a curadoria da Saint Paul. 
Mais informações: (https://saintpaul.com.br/).

G  - Engenharia Urbana 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar está 
com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em seu curso 
de mestrado em 2021. As vagas são distribuídas nas áreas de Urbanis-
mo, Saneamento e Geotecnia. Trabalhados como eixos estruturantes, o 
planejamento urbano, o saneamento, os transportes e a geotecnia são 
vistos de forma integrada às áreas de meio ambiente, habitação social e 
geoprocessamento. Todas as informações sobre inscrições, documentos 
necessários e etapas da seleção devem ser conferidas no edital, disponível 
no site (www.ppgeu.ufscar.br).

H - Contas em Dia 
O Grupo H, fintech especialista em crédito consignado para funcionários 
de empresas privadas, lança o projeto “Contas em Dia”. O programa  dis-
ponibiliza de forma gratuita uma equipe de educadores financeiros que 
ajudarão colaboradores que perderam o emprego durante a pandemia 
a ter uma melhor relação com seu dinheiro. O projeto objetiva auxiliar 
quem precisa de ajuda para organizar as contas, ajustar os gastos para 
se manter no azul. Para quem quiser participar, deve acessar o site (ht-
tps://conteudo.somosh.com.br/programa-contas-em-dia) e preencher o 
formulário com algumas informações prévias. Depois disso, a empresa 
entrará em contato para iniciar o auxílio.  

I - Espírito Público
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Espírito Público. Servi-
dores e profissionais do setor público vão poder concorrer em seis 
áreas: Educação, Gestão de Pessoas, Governo Digital, Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança Pública. Podem concorrer ao prêmio profissio-
nais públicos de todos os estados do país que tenham, no mínimo, 
10 anos de atuação no setor, mesmo que não de modo consecutivo. 
Na categoria Saúde, as equipes inscritas devem ter, ao menos, cin-
co anos de atuação. É organizado pela Fundação Brava, Fundação 
Lemann Instituto Humanize e República.org. Inscrições: (https://
premioespiritopublico.org.br/).

J - Programa de Recompensas 
O Banco Safra acaba de lançar seu programa de recompensas dos 
cartões de crédito, o novo Safra Rewards. A novidade apresenta uma 
experiência única em uma plataforma própria, na qual os clientes, de 
forma exclusiva, podem resgatar produtos e serviços selecionados por 
uma curadoria rigorosa e que privilegia o bom gosto e a sofisticação de 
marcas do segmento luxo. Entre as recompensas estão os melhores 
cruzeiros, hotéis ou spas. É também possível comprar obras de arte, 
bebidas, produtos de tecnologia e acessórios de primeira linha. Para 
realizar o resgate, basta acessar o aplicativo, buscar no menu superior 
pela parte de Cartões e, nela, clicar em Safra Rewards. 

O que Darwinismo, 
Covid-19 e Inovação 

têm em comum?

No século XIX, o 
naturalista Charles 
Darwin, depois 
de uma expedição 
de mais de 4 anos 
pelo hemisfério 
sul, desafiou o 
pensamento corrente 
com sua teoria da 
seleção natural 

A seleção natural, se-
gundo a teoria de 
Darwin, seria a res-

ponsável pela capacidade 
de adaptação dos seres 
vivos. No cenário altamente 
improvável da pandemia 
atual, podemos observar 
claramente a seleção na-
tural agindo no mundo 
corporativo. Nenhuma em-
presa estava minimamente 
preparada para o impacto 
desta crise, e mesmo assim 
tiveram que mandar a maio-
ria de seus colaboradores 
trabalhar de casa, come-
çaram a vender por canais 
digitais e estão lutando pela 
sobrevivência. 

Passado o terror apocalíp-
tico inicial, a transformação 
digital e políticas de home
-office nas empresas serão 
permanentes, mesmo nas 
empresas onde tradicio-
nalmente esses elementos 
não eram bem aceitos. Uma 
pesquisa da ISE Business 
School, afirma que 80% dos 
gestores disseram gostar 
da nova maneira de traba-
lhar. O “novo normal” da 
sociedade e suas mudanças 
de tendências, padrões de 
consumo vieram para ficar. 

Paradoxalmente o uso 
intenso de compras por 
canais digitais está acom-
panhada com a valorização 
do comércio local, do bairro. 
O cenário do “novo normal” 
deve estar no topo da lista 
das prioridades estratégi-
cas de todas as empresas 
e a grande pergunta que 
tenho me feito diariamente 
é “Como se preparar para o 
esse novo normal?”

O primeiro efeito nas em-
presas foi a redução de re-
cursos sejam esses recursos 
financeiros, matérias primas 
e recursos produtivos com 

funcionários desligados e 
aderindo aos programas de 
redução de jornada. Apesar 
de recursos reduzidos, 75% 
dos CEO’s responderam que 
vão acelerar a transforma-
ção tecnológica em suas 
empresas de acordo com 
Fortune 500. 

O ponto crucial aqui é a 
precisão de como usá-los. 
Ser data-driven e analítico 
é a melhor forma de tomar 
decisão baseada em fatos 
e cenários realistas. Recu-
perar a eficiência perdida 
introduzindo uma força de 
trabalho digital com RPA 
(robotic process automa-
tion) tem se mostrado o me-
lhor caminho para alcançar 
e superar a produtividade 
anterior à crise. 

A implementação de RPA 
pode começar por proces-
sos mais simples e com bai-
xo custo e crescer de forma 
conforme se o retorno de 
investimento for compro-
vado. Para entender onde 
investir e como controlar 
o resultado das ações que 
foram priorizadas é impor-
tante definir os indicadores 
estratégicos (KPI), manter 
uma única base de dados 
para toda a empresa e criar 
um painel de acompanha-
mento que seja atualizado 
frequentemente. 

Um BI (Business Intelli-
gence) bem estruturado é 
capaz de destacar riscos, 
tendência de melhora e 
acompanhar o atingimento 
das metas estabelecidas. 
Para criar novos produtos 
e serviços para o “novo nor-
mal” é importante entender 
o mercado, competidores e 
novas tecnologias para criar 
um caso de negócio com o 
nível de confiança mais alto. 

O monitoramento de múl-
tiplas fontes de dados, redes 
sociais com uma curadoria 
cuidadosa é o que torna a 
inteligência de mercado tão 
eficiente.

Não deixe sua empresa 
ser extinta pelo Darwinismo 
corporativo. 

(*) - Formado em Engenharia Elétrica 
pela Unicamp, com MBA na Business 

School São Paulo, é sócio fundador 
e CEO da auctus Inteligência 

Aumentada (https://auctus.ai/).

André Scher (*)

Em médias móveis 
trimestrais, o IAEmp 
recuou 8,6 pontos, 

para 46,4 pontos, mínimo da 
série histórica iniciada em 
2008. “Apesar da segunda 
alta consecutiva do IAEmp, 
o resultado ainda é o terceiro 
menor da série histórica e 
precisa ser interpretado com 
cautela. 

A melhora do indicador 
sugere uma diminuição do 
pessimismo sobre o mercado 
de trabalho nos próximos 
meses, e que o pior momento 
parece ter ficado para trás. 
Contudo, a alta incerteza 
sobre o controle da pande-
mia e sobre o formato dessa 
recuperação econômica 
ainda são fatores que cau-
sam preocupação e podem 
limitar a continuidade do 
movimento de recuperação 

A melhora do indicador sugere uma diminuição do pessimismo 
sobre o mercado de trabalho.
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A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) informou 
ontem (7) que, em maio, o setor 
de planos de saúde totalizou 
46.829.760 usuários na área de 
assistência médica e 25.373.475 
na segmentação exclusivamente 

odontológica em todo o Brasil. 
No geral, segundo a ANS, o setor 
manteve a tendência de estabili-
dade, “com pequenas oscilações 
em relação aos meses anteriores”.

Em maio de 2019, os benefi-
ciários de planos de assistência 

médica totalizaram 46.953.877 
e os de planos exclusivamente 
odontológicos, 24.394.496. Os 
números de beneficiários de 
planos de saúde relativos ao mês 
de maio estão disponíveis para 
consulta no portal da ANS (ABr).

Ipea mostra 
avanço de 28,2% 
nos investimentos 
em maio

O indicador econômico que 
mede o nível de investimentos 
teve crescimento de 28,2% 
em maio frente a abril deste 
ano, divulgou hoje (7), no 
Rio de Janeiro, o Instituto 
de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (Ipea). O resultado 
representa uma recuperação 
dos investimentos em relação 
às quedas verificadas nos dois 
meses anteriores, resultantes 
da crise provocada pela pan-
demia da Covid-19.

A Formação Bruta de Ca-
pital Fixo (FBCF), como é 
chamado o indicador, mostra 
os investimentos no aumento 
da capacidade produtiva da 
economia e na reposição da 
depreciação do seu estoque 
de capital fixo.

Em maio, houve crescimen-
to de 68,7% nos investimentos 
em máquinas e equipamento 
frente a abril. A produção 
nacional desses bens avançou 
22%, enquanto a importação 
cresceu 145,6% no mesmo 
período.

A construção civil também 
apresentou resultado positivo 
em maio (14,1%). Na com-
paração com maio de 2019, a 
queda nos investimentos atin-
giu máquinas e equipamentos 
(-23,7%) e construção civil 
(-16%) (ABr).

Fabricantes comemoram ontem (7) 
o Dia Mundial do Chocolate.
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Indicadores mostram diminuição 
do pessimismo e cautela em junho
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da FGV subiu 14,0 pontos em junho, para 56,7 pontos, 
recuperando no bimestre maio-junho 33% das perdas do bimestre março-abril

com o resultado positivo 
em junho, o indicador se 
mantém em patamar ele-
vado sugerindo que ainda 
não é possível imaginar um 
cenário de melhora na taxa 
de desemprego no curto 
prazo”, continua Tobler. 

Todos os sete componen-
tes do IAEmp subiram em 
junho, após chegarem ao 
fundo do poço em abril e 
acomodarem em maio. No 
mesmo período, a queda 
do ICD foi influenciada por 
todas as quatro classes de 
renda familiar. A maior con-
tribuição para o resultado 
foi dada pela classe familiar 
com renda entre R$ 2.100.00 
e R$ 4.800.00 e pela classe 
até R$ 2.100, cujo Emprego 
Local Atual variou positiva-
mente em 3,5 e 2,8 pontos 
na margem (AI/FGV).

dos empregos.”, afirma Ro-
dolpho Tobler, economista 
do FGV IBRE. 

O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD) caiu 
2,2 pontos em junho, para 
97,4 pontos, após avançar 

7,7 pontos de março a 
maio. Para o ICD, quanto 
menor o número, melhor 
o resultado. Em médias 
móveis trimestrais, houve 
aumento de 1,7 pontos 
para 98,5 pontos. “Mesmo 

Indústria de chocolate mantém 
otimismo, apesar da pandemia

o fechamento dos shoppings, a estratégia 
do setor foi se aliar aos supermercados que 
continuaram abertos, instalando quiosques 
para manter as vendas. 

ParaFonseca, o chocolate é um produto 
para todas as horas. Como as pessoas passa-
ram a ficar muito tempo em casa, em função 
do distanciamento social, ele disse que o 
consumo até aumentou. Destacou também 
que embora a pandemia tenha causado im-
pacto no setor, a indústria conseguiu manter 
os empregos e seguiu produzindo, colocou 
os funcionários dos escritórios trabalhando 
em casa e fez ajustes no que se refere às 
férias dos trabalhadores (ABr).

Planos de assistência médica: 46,8 milhões de usuários

A produção nacional de chocolates no 
ano passado, incluindo achocolatado em 
pó, atingiu 756 mil toneladas, com queda 
de 3,1% sobre 2018 (761 mil toneladas). 
Os números do primeiro trimestre de 2020, 
entretanto, ainda livres dos efeitos da Co-
vid-19, sinalizavam uma recuperação, com 
produção de 117,6 mil toneladas, alta de 
2,84% em comparação ao mesmo periodo 
do ano passado (120,9 mil toneladas).

Apesar do impacto negativo da pande-
mia, o presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, Amendoim e 
Balas (Abicab), Ubiracy Fonseca, disse que 
há muitos motivos para se festejar o Dia 
Mundial do Chocolate, comemorado ontem 
(7). O Brasil é um dos maiores produtores 
de chocolate do mundo e exporta para 130 
países. “É um dia importante para o setor”.

Segundo Fonseca, as empresas procura-
ram se adaptar rapidamente à nova situação, 
com a adoção de canais online de vendas, 
procurando usar o sistema de delivery. Além 
disso, buscaram firmar parcerias para que o 
produto pudesse chegar nos pontos de venda 
da melhor forma possível. “A situação vai 
melhorar. Estamos otimistas”, disse. Com 
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Covid-19: recuperação 
dos países traz confiança 

para investimento 
das marcas 

O avanço do 
Coronavírus pelo 
mundo fez com que 
muitos mercados 
recuassem, gerando 
grande instabilidade 
e a necessidade de 
repensar todas as 
estratégias até então 
adotadas

Recentemente, o se-
cretário-geral da 
ONU, Antonio Gu-

terres, afirmou que os países 
estão pagando um preço 
alto pela divergência nas 
estratégias de combate à 
pandemia. E os impactos 
não ficam restritos à saúde, 
de acordo com a OCDE, o 
mundo pode levar anos para 
se recuperar totalmente do 
impacto da Covid-19. 

O impacto no marketing 
das empresas não foi dife-
rente, incertezas e cortes 
fortes já aconteceram logo 
de cara. Mas, ao que tudo 
indica, esse vem sendo um 
dos ambientes de rápida re-
tomada. Quando analisamos 
presença digital, algumas 
marcas, ainda que de manei-
ra tímida, já começam a dar 
os primeiros passos na re-
tomada dos investimentos. 

E, em um momento de 
quarentena, onde as pes-
soas estão mais tempo na 
internet, as redes sociais fo-
ram as escolhidas para essa 
exposição em mídia. Ainda 
é cedo para afirmar que 
isso se configura como uma 
tendência, uma vez que os 
profissionais de marketing 
digital tiveram que aban-
donar os planejamentos a 
longo prazo para se adaptar 
à realidade de decisões 
diárias e com impactos me-
didos em períodos menores, 
buscando reagir de maneira 
rápida ao movimento dos 
consumidores no ambiente 
virtual. 

Para se ter uma ideia, o 
custo por clique (CPC) re-
gistrou um declínio conside-
rável nas regiões analisadas 
em março - período em que 
foi declarada a pandemia, 
variando, por exemplo, de 
22,1% no sudeste da Ásia 
a 42,4% no sul da Europa. 

No entanto, no leste da 
Ásia já foi possível observar 
um movimento diferente, os 
gastos com anúncios cres-
ceram 12,7% desde o início 
de março, com aumento do 
CPC em 30,7% durante o 
último mês, retornando aos 
níveis do outono de 2019. 
Isso sugere que quando 
outras regiões controlarem 
o Coronavírus, os gastos 
com anúncios também irão 
se recuperar. 

Quando olhamos para as 
tendências do bilionário 
mercado de publicidade nas 
redes sociais, vemos que 
embora o alcance geral das 
páginas de marcas no Face-
book tenham diminuído a 
partir de março, as empre-
sas que promoveram suas 
postagens, aproveitando o 
custo baixo dos anúncios, 
tiveram um aumento de 
28,6% no alcance da página 
entre 13 de março e 13 de 
abril. Isso nos mostra que 
agora é hora de acompa-
nharmos os movimentos 
de mercado e dos consu-

midores para encontrar 
oportunidades. 

Por muito tempo adota-
mos o discurso business 
oriented, mas agora o foco 
são as pessoas. E, para 
entrarmos em um ciclo de 
retomada, precisamos tam-
bém ser people oriented. O 
que é relevante para minha 
audiência? Como posso 
contribuir com meu público 
neste momento? Qual é o 
verdadeiro propósito da 
minha marca? Responder 
a estes questionamentos 
pode ajudar a estabelecer 
uma estratégia muito mais 
assertiva e genuína, tal qual 
o momento não só pede 
como impõe. 

Trazendo o paralelo para a 
nossa realidade, o Brasil ain-
da vê crescer os números de 
casos da Covid-19 e diversas 
regiões ainda estão adotan-
do medidas de contenção 
da doença, impactando 
diretamente na operação de 
alguns setores. No entanto, 
no período de março a abril, 
as marcas no País também 
puderam aproveitar o bai-
xo custo de anúncios para 
impulsionar nas redes. E, 
agora em maio, já é possível 
observar uma retomada dos 
investimentos, uma vez que 
o mercado passou a enten-
der as oportunidades de ter 
os consumidores cada vez 
mais conectados. 

Além disso, com o avanço 
do Coronavírus no País, 
notamos uma mudança 
no comportamento das 
marcas nas redes sociais. 
Houve uma diminuição no 
investimento em conteú-
dos de timeline, que pode 
ser observado pela queda 
de interações vindas de 
conteúdos promovidos. Por 
outro lado, o engajamento 
orgânico está aumentando, 
indicando um maior acesso 
e tempo de navegação dos 
usuários nas redes sociais. 

A interação em posts orgâ-
nicos chegou a bater 200% 
de crescimento em seus 
picos durante a quarentena 
e varejo foi uma das indús-
trias que mais percebeu 
esse impacto. O segredo? 
Conteúdo relevante para 
aquelas pessoas, naquele 
momento! 

Podemos dizer que o 
Coronavírus provocou uma 
transformação digital quase 
que ‘à força’ em diversos 
setores que antes poster-
gavam os investimentos 
em ações nesse sentido. 
Com a realidade volátil que 
estamos vivendo, em que 
tudo muda o tempo todo e 
o consumidor transita ainda 
mais rapidamente entre os 
conteúdos, as marcas estão 
entendendo o valor de uma 
boa estratégia em marketing 
digital para ampliar seus 
índices de engajamento e 
conversão, mas principal-
mente identificação com 
seu público. 

Em um momento de incer-
tezas e aprendizados como o 
que estamos vivendo, sai na 
frente quem está disposto a 
ouvir, reagir e contribuir. E 
a sua marca, o que está fa-
zendo para aproveitar essa 
oportunidade? 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

DAVID ANDRÉ FELIPE, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nas-
cido em Guarapari, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/064.FLS.071V-GUARAPA-
RI/ES), Guarapari, ES no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e três 
(19/05/1993), residente e domiciliado Rua Louro-Tinga, 50, casa 03, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Felipe e de Rosemary Pereira André. JOSIA-
NA ALVES CARVALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/303.FLS.216 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e oito (13/01/1998), residente e domiciliada Rua 
Cardon, 457, Jardim Ipanema, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Paulo Henrique 
Pereira Gomes Carvalho e de Luciana Alves dos Santos.

HELIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente administrati-
vo, nascido em Distrito de Igara, Município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/010,FLS.169-SENHOR DO BONFIM/BA), Senhor do Bonfim, BA no dia vinte 
e nove de agosto de mil novecentos e setenta e seis (29/08/1976), residente e domici-
liado Rua Casa no Campo, 251, bloco B, apartamento 34, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves da Silva e de Felipa Edite 
da Silva. JAQUELINE APARECIDA DE MELO, estado civil solteira, profissão operadora 
de máquina, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/051,FLS.026-
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (29/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Casa no Campo, 251, apartamento 34, bloco B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira de Melo e de Vera Lucia dos 
Santos de Melo.

ALDEMIR BEZERRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em Monteiro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/066.FLS.269 MONTEIRO/PB), Monteiro, PB 
no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e quatro (04/03/1974), residente 
e domiciliado Rua Dourado, 170, Jardim Ivonete, Poá, neste Estado, Poá, SP, filho de 
Luiz Numeriano de Lima e de Maria Bezerra de Lima. SILVIA RAMOS DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Monteiro, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/015.FLS.239 MONTEIRO/PB), Monteiro, PB no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta (23/02/1980), residente e domiciliada Rua Doutor Claro 
Egídio, 92, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Leonardo Ramos e 
de Sebastiana Alexandre Ramos.

GABRIEL BOMFIM COUTO, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/103,FLS.160V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (23/08/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Dias Coelho, 110, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Tadeu Donizete Pereira Couto e de Julinda Bomfim Couto. JHULLIE DE MELO 
BARTOLOMEU, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em San-
to André, neste Estado (CN:LV.A/371,FLS.287-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia 
primeiro de abril de dois mil (01/04/2000), residente e domiciliada Rua Orlando Pellicci, 
841, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Bartolomeu e de Da-
nielle Magda Florentino de Melo Bartolomeu.

JONAS LEAL BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido 
em Buriti Bravo, Estado do Maranhão (CN:LV-A 039,FLS.127V-BURITI BRAVO/MA), 
Buriti Bravo, MA no dia oito de maio de mil novecentos e sessenta e nove (08/05/1969), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 1300, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma de Sousa Brandão e de Dionice Guimarães 
Leal Brandão. LETICIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica em enferma-
gem, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A 059,FLS.238-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oiten-
ta e três (26/07/1983), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1300, B, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida da Silva.

LUCAS STEFANO MOTA, estado civil solteiro, profissão operador de robô projetado, 
nascido em São Sebastião, neste Estado (CN:LV.A/29,FLS.232V SÃO SEBASTIÃO/
SP), São Sebastião, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e sete 
(08/06/1997), residente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 58, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Alexandre Mota e de 
Catiane Stefano. ANA BEATRIZ DA SILVA NUNES, estado civil solteira, profissão es-
tudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/395,FLS.233V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de maio de dois mil e um (13/05/2001), residente e domiciliada Rua Gaspar 
Fonseca, 58, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Idenilson Pereira Nunes e de Gilvaneide da Silva.

UILZE DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão promotor de mer-
chandising, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-024,FLS.048-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
oitenta e dois (28/03/1982), residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 247, casa 
03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Uilze de Souza Oliveira e 
de Elizabete Soares da Cruz Oliveira. PRISCILA SOUSA DE MORAES, estado civil sol-
teira, profissão assistente de produtos financeiros, nascida no Subdistrito Santo Amaro, 
nesta Capital (CN:LV-A-239,FLS.290-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia qua-
torze de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (14/07/1985), residente e domiciliada 
Rua Francisco da Cunha, 247, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marco Antonio de Moraes e de Elaeci Soares de Sousa.

ALAN APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/135,FLS.78V GUAIANASES/SP), Santo André, SP 
no dia três de abril de mil novecentos e noventa e cinco (03/04/1995), residente e domi-
ciliado Rua Guichi Shigueta - Travessa São João, 06, casa 02, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cosmo Aparecido da Silva e de Marly Aparecida Sanches da Sil-
va. DANIELE PONTES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/18,FLS.225V BRÁS/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de março de mil novecentos e noventa e dois (08/03/1992), residente e domici-
liada Rua Guichi Shigueta - Travessa São João, 06, casa 02, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Inacio de Souza e de Maria Jose Francisco de Pontes.

LUCIANO DE ANDRADE CORRÊA GENIAL, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e setenta e dois (28/11/1972), residente e domiciliado Rua Victório 
Santim, 670, casa 13, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Cor-
rêa Genial e de Olícia de Andrade Corrêa. GLÁUCIA DANTAS DO COUTO, estado civil 
divorciada, profissão encarregada administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta (08/10/1970), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, 670, casa 13, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de José Maria Borges do Couto e de Dalva Dantas de Azevedo.

FELIPE MARTINS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/99,FLS.110-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um (13/12/1991), residente e domiciliado Rua 
Noventa e Nove, 937, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sidney Antonio Pereira e de Vera Lucia Martins Pereira. CINTHIA SANTOS DE 
ARAÚJO, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em Guaiana-
ses, nesta Capital (CN:LV.A/109,FLS.81V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (31/01/1994), residente e domici-
liada Rua Noventa e Nove, 937, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Idelvan Rodrigues de Araújo e de Joselia Pereira dos Santos.

IGOR ROBERTO SILVA DE SOUSA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Guarujá, neste Estado (CN:LV.A/124.FLS.264 DISTRITO DE VICENTE 
DE CARVALHO, MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP), Guarujá, SP no dia treze de julho de 
mil novecentos e noventa e nove (13/07/1999), residente e domiciliado Avenida Da-
vid Domingues Ferreira, 1425, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto 
de Sousa Ribeiro e de Edilaine Reinaldo da Silva. LAIS SOUZA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/121.FLS.043 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e sete (08/12/1997), residente e domiciliada Avenida David Do-
mingues Ferreira, 1425, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Laecio Bento do 
Nascimento e de Valdeci Ferreira de Sousa.

SANDRO JOSÉ DE PAULA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/062.FLS.060V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e três (25/01/1973), residente e domiciliado Rua Major 
Vitorino de Sousa Rocha, 269, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Ignácio de Paula e de Nair de Oliveira Paula. ADRIANA APARECIDA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/022.FLS.202-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e setenta e sete (01/07/1977), residente e domiciliada Rua 
Major Vitorino de Sousa Rocha, 269, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Firmino Manoel da Silva e de Maria Aparecida Gomes Martins.

ANDERSON RIBEIRO BORGES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.194V BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(03/09/1993), residente e domiciliado Rua Colorado do Oeste, 104, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maricelia Ribeiro Borges. JES-
SICA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/161.FLS.241-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de 
mil novecentos e noventa e dois (15/03/1992), residente e domiciliada Rua Colora-
do do Oeste, 104, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cristiane dos Santos.

VITOR MATHEUS MEDEIROS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/424.FLS.108V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e nove (15/10/1999), residente 
e domiciliado Rua Nova Esperança, 31, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nilton Gomes de Jesus e de Sueli Medeiros Lopes. KELLY APARECIDA DOS SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/394.FLS.198 CAPELA DO SOCORRO/SP), Santo André, SP no dia vinte e 
oito de junho de mil novecentos e noventa e seis (28/06/1996), residente e domiciliada 
Rua Nova Esperança, 31, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Pereira 
da Silva e de Lucicleide dos Santos Farias.

ANDRÉ DE AQUINO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão supervisor comercial, 
nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A 201,FLS.262V-BELA VIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa 
(24/03/1990), residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 12, casa 03, Jardim He-
lian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Batista Barbosa e de Neusa Vieira de 
Aquino. INGRID CORDEIRO DUARTE, estado civil solteira, profissão agente funerária, 
nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 108,FLS.018-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e um 
(05/07/1991), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 12, casa 03, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Duarte e de Maria de Fatima Cordeiro 
Duarte.

MORONI BERLOFA TORRES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 241,FLS.058-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e oito 
(13/03/1998), residente e domiciliado Rua Praia de Mucuripe, 236, Jardim Artur Al-
vim, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Moises da Silva Torres e de Williana 
de Paula Berlofa Torres. LETÍCIA SILVA ROMERO, estado civil solteira, profissão 
arquiteta, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 139,FLS.229-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (19/01/1993), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 
1046, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Romero e de Vânia Maria da 
Silva Romero.

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão auxiliar de ourives, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (03/08/1986), residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 149, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erotildes Pereira dos Santos e de 
Anália Nogueira dos Santos. JÉSSICA PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil sol-
teira, profissão caixa, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-684,FLS.150-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dez de abril de mil nove-
centos e noventa e sete (10/04/1997), residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 149, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Alex do Nascimento e 
de Josefa Jucivania Pereira Nascimento.

LUCAS RODRIGUES MORENO ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profissão téc-
nico de exames, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/182.
FLS.214-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil no-
vecentos e noventa e cinco (27/05/1995), residente e domiciliado Rua Mateus Men-
des Pereira, 591, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Gilson Lopes Assunção e de Luciane Aparecida Rodrigues Assunção. BRU-
NA AZEVEDO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão analista de pesquisa 
de mercado, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/250.
FLS.157V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil no-
vecentos e noventa e sete (13/07/1997), residente e domiciliada Rua Mateus Men-
des Pereira, 591, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ademar Bruno de Almeida e de Ana Cristina Azevedo.

ALEXANDRE FERREIRA PIVA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/66.FLS.227-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e 
três (25/07/1973), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1476, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tuilto Piva e de Cleide Ferreira Piva. GIL-
CEJANE CAVALCANTI NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão analista de 
custódia, nascida em Belém do São Francisco, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/23.
FLS.95-BELÉM DO SÃO FRANCISCO/PE), Belém do São Francisco, PE no dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e um (16/08/1971), residente e 
domiciliada Avenida Nicolau Jacinto, 685, bloco 05, apartamento 83, Jardim Artur 
Alvim, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Cicero do Nascimento e de Maria 
do Socorro Cavalcanti Nascimento.

DOUGLAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão administrador de siste-
mas, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.007V-SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (08/10/1994), 
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 590, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Galdino Porfirio dos Santos e de Marisa Aparecida da Silva 
dos Santos. CAROLINE TORRES SOUSA, estado civil solteira, profissão assistente de 
trade marketing, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/242.
FLS.295-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (18/12/1994), residente e domiciliada Rua Pau-D'Arco
-Roxo, 85, casa 03, Jardim Pedro José Nunes, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Hilton Lima Sousa e de Edna Torres da Silva.

WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/051.FLS.184-11º 
DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia vinte e oito de outubro de mil nove-
centos e noventa e cinco (28/10/1995), residente e domiciliado Rua Guichi Shigue-
ta, Travessa Santa Maria, 62, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mar-
cia Maria da Silva. TAFNES LIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/411.FLS.084-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de abril de dois mil e dois (28/04/2002), residente e domiciliada 
Rua Guichi Shigueta, Travessa Santa Maria, 62, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Clóvis Marcos Braz de Oliveira e de Alexandra Pais Lira de Oliveira.

CLEITON CABRAL MARINHO, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.245-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e um (03/06/1981), 
residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 192, bloco A, apartamento 41, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Sales Mari-
nho e de Maria Helena Cabral Marinho. DÉBORA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão funcionária pública, nascida neste Distrito (CN:LV.A/060.FLS.060V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (01/02/1982), residente e domiciliada Rua Dezenove de Maio, 61, Vila Esperança, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Delcidio de Oliveira e de Jane Daum dos Santos 
Rodrigues de Oliveira.

FILIPE SURIAN FERREIRA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido no Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/60,FLS.242V MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (27/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Manuel Jorge Corrêa, 95, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Alberto Ferreira e de Ana Neide Surian Ferreira. ANA ALINI LINS, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/197,-
FLS.59V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (26/01/1994), residente e domiciliada Rua Manuel Jorge Corrêa, 
240, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bezerra Lins e de 
Ivanize Maria Lins.

MOIZANIEL VICENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/115.FLS.228 FEIRA DE SANTANA/
BA), Feira de Santana, BA no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/04/1988), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 102, apartamento 22-C, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maviael José da Silva e de Silvania dos Santos Vicente. 
CLAUDIA CAVALCANTI, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta 
e dois (16/07/1972), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 102, apartamento 22-
C, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Alves Cavalcanti e de Maria Benedicta 
Cavalcanti.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: JÔNATAS DOS SANTOS BISPO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Itabuna - BA, no dia (26/12/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Silva Bispo e de Maria Lucia 
dos Santos Bispo. A pretendente: FERNANDA DE SOBRAL, estado civil sol-
teira, profissão atendente, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(01/06/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel José de Sobral.

O pretendente: LUIZ ROCHA GOMES, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em Fátima do Sul - MS, no dia (11/09/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Gomes e de Maria de Lourdes Rocha Gomes. A preten-
dente: DAMIANA RITA CAMPOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
João Alfredo - PE, no dia (15/01/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Rita Clemencia de Jesus.

O pretendente: RICARDO VISCARDI LOPES, estado civil solteiro, profissão servidor 
público, nascido em Andradina - SP, no dia (11/10/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Roberto Lopes e de Célia Joana Viscardi 
Lopes. A pretendente: ANA CLARA CEZARIO DE ABREU, estado civil solteira, profissão 
médica veterinária, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (27/09/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Bosco Cezario de Abreue 
de Anamaria Monteiro Cezar Cezario de Abreu.

O pretendente: RAFAEL NUNES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão atenden-
te, nascido em Diadema - SP (Registrado no 29° Subdistrito - Santo Amaro), no dia 
(26/04/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir dos 
Santos Souza e de Maria Lucia Nunes da Silva. A pretendente: THAIS BRAGA REIS DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida nesta Capital, Belenzinho 
- SP, no dia (18/05/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Carlos Reis de Oliveira e de Ana Lucia Braga Oliveira.

O pretendente: REGINALDO NUNES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de seguros, nascido em Guarulhos - SP, no dia (20/02/1978), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Nunes da Silva e de Rosa Caetano 
do Nascimento. A pretendente: DAIANE RODRIGUES DA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(24/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto 
Martins da Rocha e de Solange Rodrigues da Silva Rocha.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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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

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008934-80. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Amelia Prestes, Brasileiro, Solteira, RG 1.286.137, CPF 
768.690.088-68, em local incerto e não sabido, que por este Juízo, foi determinada a penhora do 
imóvel de matrícula nº 41.296 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré-SP. Fica 
Vossa Senhoria Intimado(a) da Penhora que recaiu sobre seu(s) bem(ns), conforme termo/auto de 
penhora ou certidão da ARISP disponível para consulta na internet. Fica advertido(a) de que poderá 
oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80 NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.2020, às 18h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em 
São Paulo (SP). MESA: Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. 
QUÓRUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme 
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito  
ADRIANO MACIEL PEDROTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF  
213.507.618-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,  
Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, como membro efetivo do Conselho 
de Administração, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária de 2020, em substituição ao Andre Balestrin Cestare, que será mantido em seu cargo até a posse 
de Adriano Maciel Pedroti. 1.1. Registrado, ainda, que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos 
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da 
LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, 
incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na 
sede da Sociedade; e (ii) será investido após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.  
2. Registrado que os demais cargos do Conselho de Administração não sofreram alterações. 
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi 
assinada. São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2020. Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa  
Couto - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Carlos Rodrigo Formigari e Rodrigo Luís Rosa 
Couto - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; e Magazine Luiza S.A. (aa) Frederico Trajano Inácio  
Rodrigues - Diretor Presidente. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 213.323/20-5, em 22.6.2020  
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OSA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fernando Victor Manchon Barbanova - Contador
 CPF 388.037.768-50 - CRC - 1SP291653/O-3

“As demonstrações financeiras completas, acompanhadas 
do Relatório da Grant Thornton Auditores Independentes,

encontram-se à disposição na sede da Companhia.”

 Controladora Consolidado
Ativo circulante 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes
  de caixa 3.221.265  2.091.276 4.217.602 2.454.770
Contas a receber - - 3.549.684 2.880.398
Tributos a recuperar - - 4.249 5.444
Outros ativos - 166 808.914 580.621
Total do ativo circulante 3.221.265 2.091.442 8.580.449 5.921.233
Ativo não circulante 277.974 25.561.920 3.542.095 23.015.993
Mútuos com partes relacionadas - - - 17.772
Investimentos 277.974 25.561.920 - -
Imobilizado - - 2.582.893 1.012.617
Intangível - - 959.202 21.985.604
Total do ativo 3.499.239 27.653.362 12.122.544 28.937.226
 Controladora Consolidado
Passivo circulante 2019 2018 2019 2018
Fornecedores 12.033 - 1.096.200 389.293
Obrigações trabalhista - - 380.516 265.398
Obrigações tributárias 8.734 4.130 517.554 331.538
Adiantamentos de clientes 50 - 2.368.647 233.430
Outras contas a pagar - - 194.297 24.853
Empréstimos - - 1.186.955 -
Total do passivo circulante 20.817 4.130 5.744.169 1.244.512
Passivo não circulante 900.000 35.003 3.792.766 35.003
Mútuos com partes relacionadas - - - -
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital - 35.003 - 35.003
Empréstimos 900.000  3.792.766 
Patrimônio líquido 2.578.423 27.614.229 2.585.609 27.657.711
Capital social 30.486.669 30.486.669 30.486.669 30.486.669
Ações em tesouraria (77.834) (77.834) (77.834) (77.834)
Adiantamento para futuro
 aumento de capital - - - -
Prejuízos acumulados (27.830.412) (2.794.606) (27.830.412) (2.794.606)
Patrimônio líquido atribuído aos
sócios controladores 2.578.423 27.614.229 2.578.423 27.614.229
Participação de sócios 
não controladores - - 7.186 43.482
Total do passivo 
e patrimônio líquido 3.499.239 27.653.362 12.122.544 28.937.226

 Controladora Consolidado
Receita operacional 2019 2018 2019 2018
líquida - - 13.126.634 11.260.785
Custos - - (2.304.057) (495.747)
Lucro bruto  - - 10.822.577 10.765.038
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas,
 comerciais e gerais (37.628) (255.766) (12.817.198) (9.821.854)
Resultado de 
equivalência patrimonial (4.390.228) (96.047) - -
Outros resultados de equivalência - (952.638) - (952.638)
Outras receitas (despesas)
 operacionais 32.823 (583) (1.993.492) (1.241.958)
Perdas na Alienação/
Baixa de Intangivel (20.641.055) - (20.641.055) -

Demonstrações do
Resultado Abrangente

Demonstrações
das mutações
do patrimônio líquido

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
(Prejuízo) Lucro líquido 
do exercício  (25.035.805)  (1.297.536) (24.872.808) (1.361.676)
Resultado abrangente 
 do exercício (25.035.805)  (1.297.536) (24.872.808) (1.361.676)
Resultado atribuído aos:
Sócios controladores - - (25.035.805) (1.297.536)
Sócios não controladores - - 162.997  (64.140)
 - - (24.872.808)  (1.361.676)

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Prejuízo antes 
do IR e da CS (25.012.863) (1.129.507) (24.758.830) (950.897)
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação  - - 246.608 148.811
Amortização - - 385.348 385.942
Valor residual na baixa 
 de ativo imobilizado - - - 903.914
Estimativa para Créditos 
de Liquidação Duvidosa - - 726.025 -
Baixa por perdas no 
ativo intangível 20.641.054 - 20.641.054 -
Resultado de equivalência 
patrimonial 4.390.228 96.047 - -
Outros resultados de 
equivalência - 952.638 - -
  18.419 (80.822) (2.759.795) 487.770
(Aumento) / Redução das contas do ativo
Contas a receber  - - (1.395.311) (1.689.778)
Tributos a recuperar  - - 1.195 (5.444)
Outros ativos  165 12.801 (228.295) 302.960
Aumento / (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  12.033 - 706.907 106.082
Obrigações trabalhistas  - - 115.118 98.084
Obrigações tributárias  4.604 1.672 186.016 (2.175)
Adiantamentos de clientes  50 - 2.135.217 211.430
Outras contas a pagar  - (24.864) 169.444 (652.457)

    Lucros/  Participação Total do
 Capital Ações em   (Prejuízos)  de Não Con- Patrimônio Liquido
 social tesouraria AFAC  acumulados Total troladores Consolidado
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 30.486.669 (77.834) 35.003 (1.497.071) 28.946.767 134.411 29.081.179
Prejuízo do exercício  -  -  -  (1.297.536) (1.297.536) (64.140) (1.361.676)
Participação em Controlada Indireta  -  -  -  - - (26.789) (26.789)
Devolução de aporte para futuro aumento de capital  -  -  (35.003)  - (35.003) - (35.003)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 30.486.669  (77.834)  -  (2.794.607) 27.614.228 43.482 27.657.711
Prejuízo do exercício  -  -  -  (25.035.805) (25.035.805) 162.997 (24.872.808)
Participação em Controlada Indireta  -  -  -  - - (199.293) (199.293)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  30.486.669  (77.834)  -  (27.830.412) 2.578.423 7.186 2.585.609

Caixa gerado pelas atividades
 operacionais 35.271 (91.213) (1.069.504) (1.143.528)
Despesas com IR e CS   (22.942) (168.029)   (113.978) (410.779)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais  12.329 (259.242)  (1.183.482) (1.554.307)
Das atividades de investimentos
Aportes para futuro aumento
 de capital (35.003) (509.101) (35.003) -
Efeito de inclusão de 
controladas indiretas - - - 1.600.475 
Aportes para futuro aumento
 de capital Investidas 252.663 - - -
Aquisição de imobilizado - - (1.816.884) (155.351)
Caixa líquido consumido nas
 atividades de investimentos  217.660 (509.101) (1.851.887) 1.445.124
Das atividades de financiamentos
Mútuo com partes relacionadas - - 17.772 (725.891)
Capitação de Emprestimos
com terceiros 900.000 - 4.979.721 -
Outras movimentações - - (199.293) (26.789)
Caixa líquido (consumido)/gerado nas
atividades de financiamentos 900.000 - 4.798.200 (752.680)
Redução líquida de caixa e
equivalentes de caixa  1.129.989 (768.343)  1.762.831  (861.863)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.091.276 2.859.619 2.454.770 3.316.632
No final do exercício 3.221.265 2.091.276 4.217.602 2.454.770
Redução líquida de caixa 
e equivalentes de caixa  1.129.989 (768.343)  1.762.832  (861.862)

Resultado antes do resultado
 financeiro e impostos (25.036.088) (1.305.034) (24.629.168) (1.251.412)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 29.961 181.979 115.628 451.405
Despesas financeiras  (6.736) (6.452) (245.290) (150.890)
 23.225 175.527 (129.662) 300.515
Prejuízo antes 
do IR e da CS (25.012.863) (1.129.507) (24.758.830) (950.897)
IR e contribuição social (22.942) (168.029) (113.978) (410.779)
Prejuízo do exercício (25.035.805) (1.297.536) (24.872.808) (1.361.676)
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores - - (25.035.805) (1.297.536)
Acionistas não controladores - - 162.997 (64.140)
 - - (24.872.808) (1.361.676)

Borgonha Participações S.A. - CNPJ/MF nº 26.589.860/0001-04
Demonstrações fi nanceiras - 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fl uxos de caixa - método indireto

Demonstrações do resultado

A Diretoria Contador: Rodrigo de Sousa Guedes - CRC 1SP 315613/O-0

Demonstrações do resultado abrangente

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição na sede da Companhia

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.148 19 14.055 10.723
Promitentes compradores de imóveis - - 23.198 16.938
Imóveis a comercializar - - 47.930 25.594
Partes relacionadas - - - 10
Outros ativos 19 17 3.374 1.507
Total do ativo circulante 1.167 36 88.557 54.772
Não circulante
Promitentes compradores de imóveis - - 18.392 9.486
Depósitos judiciais - - 310 -
Outros ativos - - - 50
Investimentos 76.112 50.152 22.465 13.976
Imobilizado - - - 1.035
Total do ativo não circulante 76.112 50.152 41.167 24.547
Total do ativo 77.279 50.188 129.724 79.319

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Fornecedores - - 3.222 1.881
Empréstimos e fi nanciamentos - - 802 -
Tributos correntes com recolhimento diferido 1 2 1.119 383
Obrigações por compra de imóveis - - 14.415 9.503
Adiantamento de clientes 715 1.072 7.825 6.720
Dividendos à pagar 7.473 200 7.473 200
Contas a pagar - partes relacionadas 3.133 469 3.933 -
Outros passivos - - 1.158 901
Total do passivo circulante 11.322 1.743 44.276 19.588
Não circulante
Tributos correntes com recolhimento diferido - - 1.313 1.186
Obrigações por compra de imóveis - - 5.130 5.368
Adiantamento de clientes - - 7.366 -
Outros passivos - longo prazo - - - 120
Total do passivo não circulante - - 13.809 6.674
Patrimônio líquido
Capital social 50.653 50.653 50.653 50.653
(-) Capital social a integralizar (100) (12.500) (100) (12.500)
Reserva de lucros 15.404 10.292 15.404 10.292
Total do patrimônio 
 líquido do controlador 65.957 48.445 59.813 48.445
Não controladores - - 10.812 4.612
Total do patrimônio líquido 65.957 48.445 76.769 53.057
Total do passivo e patrimônio líquido 77.279 50.188 129.724 79.319

 Patrimônio líquido do controlador
 Reserva de lucros
  Capital Re- Reser- Prejuízos Lucro (pre- Total do patri- Patrimônio Total do
 Capital  social a serva va de acumu- juízo) do mônio líquido líquido dos não patrimônio
 social integralizar legal lucros lados exercício do controlador controladores líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 653 - - - (42) - 611 - 611
Integralização de capital 50.000 (12.500) - - - - 37.500 5.382 42.882
Lucro líquido do exercício - - - - - 10.534 10.534 (770) 9.764
Compensação de prejuízos acumulados - - - - 42 (42) - - -
Destinação para reservas - - 525 9.767 - (10.292) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (200) (200) - (200)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 50.653 (12.500) 525 9.767 - - 48.445 4.612 53.057
Integralização de capital - 12.400 - - - - 12.400 5.052 17.452
Lucro líquido do exercício - - - - - 15.885 15.885 1.148 17.033
Dividendos mínimos obrigatórios propostos - - - - - (3.773) (3.773) - (3.773)
Distribuição de dividendos - - - (7.000) - - (7.000) - (7.000)
Destinação para reservas - - 794 6.181 - (6.975) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 50.653 (100) 1.319 14.085 - - 65.957 10.812 76.769

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Ajustes sobre o lucro líquido do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (16.164) (10.543) (6.073) (2.907)
Provisão para distratos - - 2.098 736
Ajuste a valor presente - AVP - - 326 -
Depreciação do Stand de vendas - - 1.035 -
Provisão para imposto de renda 
 e contribuição social diferido - - 342 569
Lucro líquido do exercício ajustado (279) (9) 14.761 8.572
Aumento/(redução) de ativos e passivos
(Aumento) por aquisição 
 de imóveis a comercializar - - (8.817) (732)
(Aumento) em contas a receber - - (23.866) (26.806)
(Aumento) em depósitos judiciais - - (310) -
(Aumento) em outros ativos (2) (11) (1.817) (1.551)
Aumento/ (redução) em fornecedores - (71) 1.341 1.558
Aumento/ (redução) em obrigações 
 tributárias e trabalhistas (1) 2 521 966
Aumento/ (redução) em outras obrigações 
 por compra de imóveis (357) - (1.597) -
Aumento em adiantamento de clientes - - 7.824 -

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receitas líquidas dos imóveis vendidos - - 72.824 39.826
Custo dos imóveis vendidos - - (49.352) (28.845)
Lucro bruto - - 23.472 10.981
Despesas/ receitas operacionais
Despesas administrativas (304) (62) (3.147) (372)
Despesas comerciais - - (7.594) (2.047)
Despesas tributárias (8) (2) (28) (240)
Resultado com equivalência patrimonial 16.164 10.543 6.073 2.907
Lucro operacional antes do 
 resultado fi nanceiro e do imposto 
 de renda e da contribuição social 15.852 10.479 18.776 11.229

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Lucro líquido atribuído 
 aos acionistas - Controladores 15.885 10.534 15.885 10.534
- Não controladores - - 1.148 (6)

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Aumento/ (redução) em outros passivos - (9) (189) 1.021
Caixa líquido consumido pelas
 atividades operacionais (639) (98) (12.149) (16.972)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de investimentos em coligadas 
 e controladas e ágio pago (9.796) (32.666) (2.416) (7.968)
Aquisição de imobilizado - - - (991)
Caixa líquido das atividades 
 de investimentos (9.796) (32.666) (2.416) (8.959)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Integralização/ aumento de capital 12.400 31.250 17.452 35.294
Dividendos pagos no exercício (3.500) - (3.500) -
Empréstimos e fi nanciamentos - - 802 -
Aumento/(redução) em partes relacionadas 2.664 774 3.143 301
Caixa líquido das atividades 
 de fi nanciamento 11.564 32.024 17.897 35.595
Aumento/redução de caixa 
 e equivalentes de caixa 1.129 (740) 3.332 9.664
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 19 759 10.723 1.059
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fi nal do exercício 1.148 19 14.055 10.723

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras  45 58 155 64
Despesas fi nanceiras (12) (3) (466) (196)
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 15.885 10.534 18.445 11.097
Imposto de renda e contribuição social - - (1.432) (569)
Lucro líquido do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Lucro líquido atribuído 
 aos acionistas - Controladores 15.885 10.534 15.885 10.534
- Não controladores - - 1.148 (6)
Lucro básico por ação 0,31 0,21 - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 015/2020 - Ob-
jeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de mobiliários, equipa-
mentos e materiais permanentes para suprir as necessidades dos diversos 
departamentos e autarquia municipal. Entrega das Propostas: a partir de 
08/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Abertura das Propostas: 21/07/2020 às 08h00 no site https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na página do 
município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: 
licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Prova disso é o cresci-
mento do percentual 
dos recursos destinados 

à alimentação, que subiu de 
31,1% em 2008-2009 para 
32,8% no ano passado. Com a 
maioria dos estabelecimentos 
fechados, os pequenos e mé-
dios empresários precisam se 
organizar para a abertura de 
seus negócios. 

A expectativa para recuperar 
o prejuízo é grande. Leonardo 
Almeida, CEO da Menu - star-
tup que abastece os restauran-
tes conectando os principais 
distribuidores e indústrias do 
mercado food service -, alerta 
para a necessidade de negociar. 
“É importante que o comer-
ciante busque por concessões 
de crédito e, principalmente, 
renegocie seus custos fixos 
como o aluguel. Ele pode pedir 
ao locatário para adiar o paga-

Os pequenos e médios empresários precisam se organizar para a 
abertura de seus negócios.
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Construtora Monteiro de Castro S/A
C.N.P.J 64.132.277/0001-50 - Nire 35.300.129.326

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 16/03/2020
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, ás 10 horas, na sede social á Rua Américo Brasiliense, nº 1.479 conjunto 
124 - Bairro de Chácara Santo Antônio, São Paulo-SP, reuniram-se na sua totalidade os acionistas da Construtora Monteiro 
de Castro S/A., em AGE. Pelas assinaturas do ‘’Livro de Presenças de Acionistas’’ constatou-se o comparecimento da totalidade 
dos detentores das ações, tornando-se assim regular a assembléia, na forma do § 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76, indepen-
dente de publicação de editais. Assumiu a presidência o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de Castro, tendo como secretário 
o Sr. Alciones Amaral Filho, submetida á apreciação e deliberação dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias sem 
restrições, exceto as abstenções legais: a) Aprovação de Balanço Patrimonial; b) Alteração do Objeto Social; c) Antecipação da 
Eleição da diretoria. a) Aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo 
em 31/12/2019, publicado nos jornais ‘’DOESP’’ do dia 13/03/2020 página nº 23, e no Empresas e Negócios, do dia 13/03/2020 
página nº 07, ambos em fase de registro na JUCESP, com folhas publicadas sobre a mesa. b) Dando seguimento a ordem do dia, 
foi proposto e aprovado sem reservas a alteração do objeto social da companhia, o qual passa a ser o seguinte: - A Companhia tem 
por objeto: a) Prestação de serviços de assessoria, consultoria, projetos e execução de obras de engenharia civil 
em geral, especialmente nos setores ferroviário, rodoviário, metroviário, hidráulico, urbanização e saneamento; 
b) Fornecimento de materiais e produtos correlatos, c) Sinalização horizontal e vertical de rodovias e vias de 
tráfego urbano em geral; d) Locação de máquinas, equipamentos e veículos; e) Asseio e conservação em geral; 
f) Limpeza Industrial; e g) Participação em outras sociedades. c) Antecipação da Eleição da diretoria, que tinha mandato 
até 22/06/2020, iniciando o novo mandato de três anos conforme previsto no Estatuto social, de 16/03/2020 até 15/03/2023, 
tendo sido reeleitos o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de Castro, brasileiro, casado, nascido em 07/09/1952, engenheiro, 
portador do RG nº MG-940.987-SSP/MG, inscrito no CPF nº 167.812.446-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais à Rua Agripa de Vasconcelos, nº 322-Bairro Mangabeiras - CEP 30210-030, para o cargo de Diretor 
superintendente; o Sr. Alciones Amaral filho, brasileiro, casado, nascido em 18/05/1951, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº MG-259.329-SSP/MG, e inscrito no CPF (MF) sob nº 135.785.886-87, domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais à Rua Hidra nº 439 - Bairro Santa Lucia - CEP 30360-300, para o cargo de Diretor de Operações e o Sr. 
João Flaviano Caciquinho Magaldi, de nacionalidade brasileira, casado, nascido em 20/07/1953, engenheiro civil, portador 
da cédula de identidade RG nº MG-164.517-SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF (MF) 
sob nº 157.912.626-04, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo à Rua Maria Curupaiti, nº 955 - Apartamento 
211 - Bairro Vila Ester - CEP. 02452-002, para o cargo de Diretor Comercial. d) Termo de Posse: Tomam posse solenemente, 
os membros da diretoria da companhia Construtora Monteiro de Castro S.A, para um mandato de três anos, para o período 
de 16/03/2020 até 15/03/2023, que ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto 
Social da companhia. e) Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, que: (i) aceitam as indicações aos cargos; (ii) não 
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresariais; (iii) não foram condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, pita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Esgotadas as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por 
todos os presentes, (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Presidente da mesa e Alciones Amaral Filho - Secretário da 
Mesa. Acionistas: (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro, Alciones Amaral Filho, e João Flaviano Caciquinho Ma-
galdi. Á presente é cópia fiel do livro próprio. São Paulo, 16 de março de 2020. JUCESP sob o nº 230.659/20-2 em 02/07/2020.

Bares e restaurantes: como 
organizar suas casas na reabertura
O setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) foi um dos mais afetados pela crise do Coronavírus. Segundo 
estimativas do IBGE, o ano de 2019 foi marcado por mudanças nos hábitos de consumo

quanto tempo e para quem, 
incluindo até mesmo os pe-
quenos débitos.

2) Aumente a preocupa-
ção com a higiene - O segmen-
to de alimentação fora do lar já 
possui uma série de cuidados 
relacionados à alimentação 
segura, que compreendem 
o manuseio e a higiene de 
alimentos. Reforce isso ainda 
mais no seu estabelecimento, 
na utilização de álcool em gel 
na entrada e saída de clientes, 
na limpeza de mesas, cadeiras 
e balcões. Evite também o uso 
de suportes, como saleiros e 
outros itens que ficam sobre-
postos à mesa.

3) Garanta serviços fu-
turos - Receber antecipada-
mente pelos serviços pode 
ser extremamente útil neste 
momento em que você precisa 
aumentar seu capital. Construir 
uma estratégia de voucher, 
cartão-presente e até cartão 
fidelidade pode ser uma saída 
interessante para o seu negócio. 
Pense em formas criativas de 
chamar atenção do cliente para 
a causa em si e se organize para 
realizar esses atendimentos 
futuramente de forma a não 
impactar sua estrutura.

4) Continue vendendo por 
meio de delivery - Mesmo com 
a reabertura dos estabeleci-
mentos, muitas pessoas não se 
sentirão seguras em frequentar 
esse tipo de espaço público. Por 
isso, as entregas são fundamen-
tais para garantir o atendimento 
daqueles que ainda vão preferir 
pedir comida de casa. 

5) Controle seu esto-
que de insumos - Invista 
em tecnologias que agilizam 
processos e libere seu tem-
po para se dedicar a outras 
atividades. Com a Menu é 
possível melhores negocia-
ções com seus fornecedores, 
sofrendo menos interrupções 
para recebimento nas lojas. A 
startup oferece um sistema de 
gestão de pedidos integrado 
aos fornecedores e operadores 
logísticos. A Menu centraliza 
o estoque e a entrega de seus 
clientes em até 48 horas. 

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

mento do mês atual. Após esse 
período, as pessoas voltarão a 
comprar, em consequência o 
fluxo de caixa vai aumentar”, 
comenta.

1) Entenda a real si-
tuação das suas dívidas 
- Durante a crise é comum 

ter contas atrasadas e gastos 
inesperados. Com isso, logo as 
dívidas se acumulam.Por isso, 
o controle efetivo do fluxo de 
caixa é essencial e capaz de 
evitar um cenário ainda pior. 
Organize-se, coloque no papel 
quanto você está devendo, há 

Edital de citação prazo de 01  mês. Processo Nº 1003705-32.2018.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito 
da 3ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Adriano Alves, CPF 341.652.788-74, que União Social Camiliana propôs ação 
Monitória, referente a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por 
Edital (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o pagamento da quantia 
pleiteada e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (artigo 
701 do NCPC), caso em que ficará isento do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, do 
NCPC) ou, querendo, neste mesmo prazo, apresentar embargos monitórios (artigo 702 do NCPC), 
sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial (artigo 701, § 2º, do NCPC). 
Não sendo oferecidos embargos monitórios, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso IV). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0002975-85.2011.8.26.0106  O Dr. Peter Eckschmiedt, Juíza 
de Direito da 1ª VC do Foro Regional de Caieiras S/P. Faz Saber a  Mariana Berti RG Nº 28148159, 
CPF Nº 323.608.478-21, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
866.825,00. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios corresponde  
tes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 
701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 
prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 04 de Fevereiro de 2020. 

Desde quarta-feira passada 
(1º de julho), entrou em 
vigor o Decreto que legitima 
a Vigilância Sanitária 
a multar pessoas ou 
estabelecimentos comerciais 
que desrespeitarem o uso 
de máscaras em espaços 
comuns

Os valores oriundos de 
tais multas serão inte-
gralmente repassados 

ao programa Alimento Solidário, 
que distribui cestas de alimentos 
para famílias carentes.

O Decreto Estadual 64.959 es-
tabelece o uso geral e obrigatório 
de máscaras e a nova Resolução 
SS - 96, complementa ao decreto, 
fixando multas nos valores de R$ 
524,59 para pessoas físicas e de 
R$ 5.025,02 para estabelecimen-
tos, vezes o número de pessoas 
sem a devida proteção.

A Resolução é válida para 
todos os estabelecimentos co-
merciais e de prestação de 
serviços, incluindo ambientes 
de trabalho, estudo, lazer, es-
porte, entretenimento, casas de 
espetáculos, teatros, cinemas, 
bares, lanchonetes, boates, 
restaurantes, praças de alimenta-
ção, centros comerciais, bancos 
e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias, 
drogarias, repartições públicas, 
instituições de saúde, escolas, 
museus, bibliotecas, espaços de 
exposições e transporte coletivo. 
Condomínios também devem 
seguir a regra nas áreas comuns 
de circulação de moradores e 
visitantes.

O início da aplicação das 
penalidades será acompanha-
do por uma ampla campanha 
educativa promovida pelo Go-
verno do Estado em meios de 
comunicação como jornais, 
revistas e emissoras de rádio e 
TV para esclarecimento sobre 
deveres, proibições e sanções 
impostos pela resolução. Em um 
primeiro momento, o cidadão 
será abordado cordialmente e 
receberá uma explicação sobre 
o uso correto das máscaras. Para 
formalização da multa, o agente 
vai solicitar o número do CPF de 
pessoas físicas e do CNPJ para 
estabelecimentos comerciais.

A multa para pessoas sem 
máscaras cobrindo corretamente 
nariz e boca em vias públicas está 
fixada em 19 Ufesps, correspon-
dentes a R$ 524,59.

A legislação atual não con-
tém regulamentação voltada a 
transportes particulares, mas a 

recomendação das autoridades 
de saúde é que as pessoas usem 
máscaras em seus veículos e 
reforcem o hábito de utilização 
constante da proteção fora de 
suas residências.

Os fumantes não serão mul-
tados enquanto estiverem fu-
mando, mas devem colocar as 
máscaras assim que terminarem 
de fumar.

Enquanto a pessoa estiver se 
alimentando ou ingerindo líqui-
dos, não será multada se estiver 
sem máscara. Entretanto, é 
fundamental recolocar a máscara 
assim que terminar a refeição.

Em relação à crianças e ado-
lescentes, a Sociedade Brasileira 
de Pediatria recomenda o uso de 
máscara para crianças a partir de 
2 anos de idade. Pais ou respon-
sáveis precisarão avaliar a situa-
ção ideal para que a criança não 
fique retirando e manuseando a 
proteção. Para pré-adolescentes 
e adolescentes, a máscara é 
exigida obrigatoriamente, sob 
pena de aplicação de multa pela 
ausência da proteção.

No caso de pessoas jurídicas, os 
estabelecimentos devem afixar, 
em local visível, um aviso sobre 
o uso obrigatório das máscaras, 
com a cobertura de nariz e boca. 
Além disso, também deverá 
advertir os eventuais infratores 
sobre a proibição de entrada e 
permanência no local sem o uso 
da proteção. Caso o usuário per-
sista com a conduta errada, o res-
ponsável pelo estabelecimento 
deve solicitar a retirada imediata 
do local, se necessário, mediante 
o auxílio de força policial.

Não há obrigatoriedade aos 
estabelecimentos de oferecer 
máscaras, podendo assim faze-lo 
por iniciativa própria e a seu 
critério. A Resolução estabelece 
uma multa no valor de 182 Ufesps 
(Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo), correspondentes a 
R$ 5.025,02 para cada infrator 
dentro do estabelecimento no 
ato da fiscalização. A ausência 
de sinalização também resultará 
em multa no valor de 50 Ufesps, 
correspondentes a R$ 1.380,50.

Os condomínios particulares 
não sofrerão blitzes proativas 
pela Vigilância Sanitária, que 
poderá fiscalizar as áreas de 
uso comun, conforme o Código 
Sanitário Estadual e Federal e 
mediante denúncia.

Eduardo Moisés

Uso de máscaras 
obrigatório 

em São Paulo
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Matéria de capa

“No Brasil, o 
estudo constatou 
que cerca de 57% 

dos gestores 
têm um perfil 

de liderança 
Visionário. Este 

perfil consegue ter 
uma visão de longo 
prazo, tem firmeza 

de propósito 
e é focado em 

resultados e 
desempenho.". 

São Paulo, quarta-feira, 08 de julho de 20206

Uma pesquisa feita pela Muttare com quatro 
mil gestores levantou o perfil dos executivos 
brasileiros e os classificou em seis diferentes 

estilos de liderança: autoritário, modelador, afiliativo, 
visionário, participativo e coach. É importante que a 
alta gestão da empresa e recursos humanos conheçam 
o perfil de seus líderes para promover movimentações 
que otimizem a capacidade de liderança existente 
na empresa e para direcionar recursos minimizando 
os gaps existentes frente ao modelo de liderança da 
organização. 

No Brasil, o estudo constatou que cerca de 57% dos 
gestores têm um perfil de liderança Visionário, segun-
do a avaliação da sua equipe. Este perfil consegue ter 
uma visão de longo prazo, tem firmeza de propósito 
e é focado em resultados e desempenho. "Este é o 
típico líder que, em momentos de crise, saberá buscar 
alternativas, traçar novas rotas e guiará a sua equipe" 
comenta Roberta Ebina, sócia e consultora da Muttare.

 
Segundo Roberta, em momentos de tantas incer-

tezas como o que estamos vivendo, os líderes Coach 
e Participativo também são essenciais para as orga-
nizações, porém, apenas 20% e 43% dos gestores 
apresentam esses estilos, respectivamente, pela visão 
de suas equipes. "Líder coach é capaz de identificar 
necessidades, talentos e orientar o desenvolvimento 
dos colaboradores. 

Uma organização é feita de pessoas. Elas são responsáveis por passar adiante os valores e a visão de uma marca. As lideranças 
devem ser protagonistas desta estratégia, capazes de gerir pessoas espelhando o propósito da organização e servindo 

de guia para todos os colaboradores. Mas será que todos os gestores estão preparados para esta missão? 
Quais as principais características de um bom gestor de pessoas? 

Já os participativos aproveitam toda a capacidade 
e criatividade da sua equipe, trabalham junto com 
ela, criam bom clima e engajamento". Mas, infeliz-
mente, os dados levantados mostram que os perfis 
mais recorrentes no Brasil são o Afiliativo (67%), 
que tendem a superproteger a sua equipe e o Mo-
delador (77%), que tem dificuldade em delegar e 
de admitir que alguém possa fazer diferente e ter 

resultados tão bons quanto os dele. Já 32% dos li-
derados apontaram seus gestores como autoritários. 

"Os líderes afiliativos, modeladores e autoritários 
não são sempre descartáveis, eles são necessários 
em determinados cenários, nos quais as decisões 
devem ser imediatas, para lidar com crises pontuais, 
nunca a longo prazo", explica a consultora. A Pes-
quisa de Estilo de Liderança é uma das ferramentas 
da Muttare para identificar perfis, desenvolver 
lideranças e apoiar processos de transformação 
organizacional. 

O mesmo questionário 
é aplicado para líderes e 
liderados, para que eles 
possam dar a sua percep-
ção da atuação do gestor. 
Neste levantamento, o 
último realizado em maio 
deste ano, é comum ver-
mos diferenças na per-
cepção entre líderes e 
liderados. Os líderes têm 
uma visão muito mais po-
sitiva sobre o seu estilo 
de liderança do que a sua 
equipe, o que demonstra 
que a sua intenção não 
está sendo traduzida 
em seu comportamento 
na percepção dos seus 
liderados. 

Quando analisamos os estilos autoritário, mode-
lador e afiliativo, estilos que deveriam ser utiliza-
dos circunstancialmente, os gestores avaliam que 
praticam menos do que de fato é percebido pelos 
seus liderados. 18% contra 32%, 62% contra 77% 
e 60% contra 67%, respectivamente. 

Já quando analisamos o visionário, participativo 
e coach, estilos que deveriam ser predominantes 
na atuação de um líder, a situação é inversa, os 
gestores avaliam que praticam mais do que de fato 
é percebido pela equipe. 68% contra 57%, 53% 
contra 43% e 35% contra 20%, respectivamente. 

"É importante que o RH conheça não apenas o 
perfil dos seus gestores, mas também a percep-
ção das equipes. Por meio desse conhecimento 
é possível entender quais são os gargalos das 
empresas e como otimizar o capital o humano", 
finaliza Roberta Ebina. Fonte e mais informações: 
(www.muttare.com.br).
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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota          2019          2018
Circulante

Caixa equivalente de caixa ................................... 10 2.990 2.472
Títulos e valores mobiliários ................................... 11 1.393 1.603
Contas a Receber -
  Convênios Públicos e Privados ........................... 12 1.617 7.492
Outras contas a receber ....................................... 13 160 408
Despesas antecipadas ......................................... 10 17

Total do circulante ................................................ 6.169 11.992
Não Circulante
Realizável a longo prazo

Contas a Receber LP -
  Convênios Públicos e Privados ........................... 12 4.366 8.224
Depósito judicial ..................................................... 972 972
Outras Contas a Receber - LP ............................. 13 98 98

5.437 9.295
Imobilizado ............................................................. 14 14.366 14.813

Total do não circulante ......................................... 19.802 24.107

Total do Ativo ......................................................... 25.972 36.100

Passivo Nota          2019          2018
Circulante

Fornecedores ......................................................... 25 175
Obrigações tributárias ............................................. 24 35
Obrigações trabalhistas e sociais ........................... 15 1.286 1.198
Outras contas a pagar ........................................... 182 74
Convênios Públicos e Privados a Executar ........... 16 2.922 10.236

Total do circulante ................................................. 4.440 11.719
Não Circulante

Provisão para contingências .................................. 1.292 1.292
Convênios Públicos e Privados a Executar - LP ... 16 4.366 8.224
Bens comodato ....................................................... 1.341 1.341
Outras contas a pagar - LP ................................... 95 98

Total do não circulante .......................................... 7.095 10.956
Patrimônio Líquido ................................................. 17

Patrimônio social ..................................................... 7.724 9.846
Ajuste avaliação patrimonial ................................... 6.296 6.314
Superávit/Deficit acumulado ................................... 417 (2.736)

14.437 13.424
Total do Passivo e Patrimônio líquido ................ 25.972 36.100

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DO PERÍODO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Nota          2019          2018
Receita operacional líquida ................................ 18 24.125 23.044
Custos dos serviços prestados ......................... 19 (19.878) (19.861)
Superávit bruto ...................................................... 4.247 3.183
Despesas por natureza

Despesas Gerais e Administrativas ....................... 19 (994) (851)
Outras Receitas e Despesas Operacionais ......... 19 (3.313) (5.561)

Deficit antes do resultado financeiro ................ (60) (3.229)
Resultado Financeiro

Receita Financeira ................................................. 20 59 88
Despesas Financeiras ........................................... 20 (88) (82)

Receita financeira, líquida .................................. (29) 6
Déficit do exercício .............................................. (89) (3.224)

DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação  acu-

   social patrimonial     mulado          Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 9.741 7.262 105 17.108
Transferência para patrimônio social 105 - (105) -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial ............... - (948) 488 (460)
Incorporação de acervo líquido ..... - - - -
Déficit do exercício .......................... - - (3.224) (3.224)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 9.846 6.314 (2.736) 13.424
Transferência para patrimônio social (3.224) - 3.224 -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial ............... 88 (18) 18 88
Ajuste de exercicío anterior ............ 1.013 - - 1.013
Déficit do exercício .......................... - - (89) (89)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 7.723 6.296 417 14.436

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

continua...

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais          2019          2018
Déficit do exercício ..................................................................... (89) (3.224)
Ajustes por:

Depreciação e amortização ......................................................... 1.105 931
Ajustes de depreciação relacionado ativo imobilizado ............... (504) -
Resultado na baixa de ativos intangíveis e imobilizado ............. 1 5.738
Ajustes de exercícios anteriores .................................................. 1.102 (1.929)
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários ................. (42) (62)

1.574 1.455
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber ......................................................................... 9.733 (11.815)
Despesas antecipadas ................................................................ 7 (3)
Outras contas a receber .............................................................. 249 (1.154)

9.988 (12.972)
Aumento (redução) nos passivos em

Fornecedores ............................................................................... (150) 102
Obrigações tributárias e trabalhistas ........................................... 77 1.235
Outras contas a pagar ................................................................. 105 (83)
Convênios Públicos e Privados a Executar ................................. (11.173) 12.033

(11.141) 13.287
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..... 422 1.770
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................................... (5.176) (5.301)
Resgate de títulos e valores mobiliários ...................................... 5.428 6.654
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos (156) (1.571)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos ..... 96 (218)
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa 518 1.552

No início do exercício ................................................................... 2.472 920
No fim do exercício ....................................................................... 2.990 2.472

(Redução) do caixa e equivalentes de caixa ......................... 518 1.552

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

         2019          2018
Déficit do exercício .............................................. (89) (3.224)

Outros resultados abrangentes ........................... - -
Resultado abrangente total ................................. (89) (3.224)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Receitas     2019       %     2018       %
Receitas de Ensino .................................................. 4.437 19% - 0%
Outros Receitas ....................................................... 252 1% 169 1%
Receitas patrimoniais ............................................... 70 0% 62 0%
Receitas com trabalhos voluntários ........................ 138 1% 748 3%
Receitas com contribuições ..................................... 509 2% 461 2%
Receitas com subvenções privadas ....................... 9.080 39% 9.428 42%
Receitas com subvenções publicas ........................ 10.894 47% 8.719 39%
Parceira Socio Aprendizagem ................................. 122 1% 40 0%

25.502 110% 19.627 88%
Isenção das Contribuições Previdenciárias/Sociais 3.061 13% 3.416 15%
(-) Bolsas Cebas ....................................................... (4.437) -19% - 0%
Valor adicionado bruto ......................................... 24.126 105% 23.043 104%
Depreciação, amortização e exaustão líquidas ..... (1.105) -5% (931) -4%
Retenções .............................................................. (1.105) -5% (931) -4%
Receitas Financeiras ............................................... 59 0% 88 0%
Valor adicionado recebido em transferência .. 59 0% 88 0%
Valor adicionado total a distribuir ..................... 23.080 100% 22.200 100%
Distribuição do valor adicionado
Despesa com pessoal ............................................. 13.567 59% 13.125 59%
Despesas com materiais .......................................... 2.709 12% 2.507 11%
Serviços Básicos ....................................................... 655 3% 554 2%
Despesas com serviços ........................................... 752 3% 585 3%
Custo da Isenção das contr. previdenciárias ........ 3.061 13% 3.416 15%
Despesas com propaganda, marketing e eventos 41 0% 12 0%
Despesas com patrimônio e utilidades ................... 997 4% 717 3%
Despesas com Trabalho Voluntário ......................... 138 1% 748 3%
Despesas com viagens ........................................... 108 0% 325 1%
Provisão para contingências ................................... - 0% 1.314 6%
Outras despesas ..................................................... 1.053 5% 2.039 9%
Despesas Financeiras ............................................. 88 0% 82 0%
Déficit do exercício ................................................... (89) 0% (3.224) -15%

23.080 100% 22.200 100%

1. Contexto operacional: A Fundação Fé e Alegria do Brasil é uma entidade sem fins
lucrativos, de natureza filantrópica, de caráter beneficente, educativo, cultural e de promo-
ção social, e faz parte das obras e finalidades educativas da Companhia de Jesus. Inspi-
ra-se no Ideário de Fé e Alegria Internacional, na Pedagogia Inaciana e no Diálogo
Ecumênico. Foi criada e registrada sob nÀ 25413, aos cinco dias do mês de agosto de
1981, no 3À Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, desta Capital, e tem Sede e
Foro em São Paulo, Capital, SP, à Rua Assungui, nÀ 626 - Vila Gumercindo, Registros no
MF/CNPJ nÀ 46.250.411/0001-36 e CNAS no 23.002.000.653/84-5. Parágrafo Ðnico - A
Fundação Fé e Alegria do Brasil tem duração indeterminada e o seu exercício social coinci-
dirá com o ano civil. A Fundação Fé e Alegria do Brasil, inspirada nos princípios evangéli-
cos, sem qualquer objetivo de lucro ou de política partidária, têm os seguintes objetivos: a)
estender a educação integral às classes desfavorecidas; b) promover o desenvolvimento
espiritual e o bem estar social das regiões marginalizadas; c) interessar os diversos setores
públicos e particulares do país no desenvolvimento integral e no bem estar da comunida-
de nacional; d) estimular a ajuda econômica dos setores públicos e privados para o melhor
cumprimento dos fins da Fundação. Os meios que empregará para atingir seus fins serão:
a) Promover, criar e manter dentro de suas possibilidades, em qualquer lugar do território
nacional, o funcionamento de centros educativos e recreativos, centros de promoção soci-
al e comunitários de qualquer índole; b) Apoiar o desenvolvimento de projetos de ação
comunitária, projetos de cooperativas de produção e serviços e outros de promoção social
com vistas a garantir dentre outros direitos a proteção da saúde da família, da maternida-
de, da infância, da adolescência e da velhice; c) Elaborar e divulgar materiais didático-pe-
dagógicos, desenvolvimento de pesquisas ou outras formas de produção de conhecimen-
tos, publicar e distribuir publicações próprias ou de terceiros; d) Criar e manter centros de
produção e transmissão de multimídia, radiodifusão, TV, Internet e outros, desenvolvendo
projetos e programas em áreas e segmentos diversos de natureza cultural, visando ao
resgate da produção e socialização da cultura e esporte; e) Estimular a participação de
grupos envolvidos nos diversos projetos e programas da Fundação, animando a criação
de Conselhos Comunitários para fortalecer a organização e participação da comunidade
em geral; f) Contribuir na definição de políticas públicas para infância e adolescência. 2.
Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Este é o pri-
meiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Fundação no qual o CPC 06
(R2)  Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais políticas
contábeis estão descritas na Nota explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Base de mensuração: As
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção
dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por
meio do resultado. 4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Fundação. To-
das as informações financeiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 5. Uso de estimativas e
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da
Fundação e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incer-
tezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas
a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: • Nota explicativa 7e - determinação da vida útil dos ativos imobilizados;
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Funda-
ção requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não
financeiros. Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da
Fundação. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Fundação usa dados
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em di-
ferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técni-
cas de avaliação da seguinte forma. Nível 1: preços cotados (não ajustados) em merca-
dos ativos para ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços cotados in-
cluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou
indiretamente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adici-
onais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas na
nota explicativa 23 - instrumentos financeiros. 6. Mudanças nas principais políticas
contábeis: CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) in-
troduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o
seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a
sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os
arrendamentos em financeiros ou operacionais. Como arrendatário: A Fundação anali-
sou os impactos da adoção do CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil e
constatou que não apresentaram efeitos nas demonstrações financeiras, pois os arrenda-
mentos contratados são arrendamentos de curto prazo (inferiores a 12 meses) e itens de
baixo valor que são constituídos por estruturas de uso temporário para eventos, como
tendas, balcões, geradores de energia, aparelhos de som e televisão, ônibus, andaimes
para obras de conservação e manutenção e outros itens também de baixo valor monetá-
rio. Como arrendador: A Fundação não é requerida a fazer ajustes na transição para o
CPC 06(R2) para arrendamentos nos quais atua como arrendador e também não possui
contratos de arrendamento e nem subarrendamentos. 7. Principais práticas contá-
beis: As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente pela Fundação em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações
financeiras, salvo aplicação das novas normas contábeis descritos na nota explicativa 6. a.
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de cai-
xa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimento original de três me-
ses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor, e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo.
b. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos
aplicados em instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados
fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da ges-
tão do dia a dia da Fundação. A Fundação adota como prática contábil apresentar os
títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos
de caixa por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros,
estando tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demonstra-
ções do Fluxo de Caixa. c. Contas a receber - Convênios Públicos e Privados: Re-
presentam subvenções governamentais e de poder privado, que são reconhecidas inicial-
mente como receitas diferidas pelo seu valor justo, quando existe razoável segurança de
que elas serão recebidas e que a Fundação irá cumprir as condições associadas com a
subvenção e são posteriormente reconhecidas no resultado, em uma base sistemática no
período de vida útil do ativo. As subvenções recebidas pela Fundação possuem em con-
trato cláusulas de obrigação de execução do projeto que se referem, sendo registradas
como obrigações e após o aceite será reconhecida em resultado. d. Depósitos judiciais:
Existem situações em que a Fundação questiona a legitimidade de determinados passivos
e ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por
estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em
juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo e são apresentados pelos
valores originais no realizável a longo prazo.). e. Imobilizado: Reconhecimento e men-
suração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de
construção, deduzido de depreciação e amortização acumulada, quando necessárias. O
custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo e os custos
com empréstimos capitalizados. O custo de ativos construídos pela própria Fundação inclui
o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo
no local e em condição necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma
pretendida pela Administração. Custos subsequentes: O custo de reposição de um com-
ponente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os
benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Fundação e
que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente
que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do
imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Depreciação: A deprecia-
ção é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo,
ao longo de sua vida útil estimada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-
se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do
imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativas são
as seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e Edificações ....................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Usina fotovoltáica ............................................................ 25 anos
Móveis e utensílios ........................................................... 10 anos
Veículos ............................................................................ 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mu-
dança de estimativas contábeis. f. Obrigações trabalhistas e sociais: Contempla as
provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é constituída com base na
remuneração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balan-
ço. g. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto
prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. h. Provisões: Uma pro-
visão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Fundação possuí uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recur-
so econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas ten-
do como base as melhores estimativas do risco envolvido. i. Ajuste a valor presente
de ativos e passivos: A Fundação, de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presen-
te, analisou suas contas de ativos e passivos de curtos e longos prazos, com relação a
valores realizáveis no futuro, prazos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de des-
conto e verificou que, qualquer ajuste a valor presente seria irrelevante. j. Apuração
do resultado contábil e reconhecimento das receitas: As receitas, os custos e as
despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência. As praticas contábeis de reconhecimento de receita estão descritos na
nota 18. k. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem, basi-
camente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A Fundação adotou como
prática contábil apresentar os juros recebidos de títulos e valores mobiliários nas ativida-
des de investimentos por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos
financeiros, estando tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3
(R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa. A receita de juros é reconhecida no resulta-
do, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas
com juros e variação cambial sobre empréstimos e impostos parcelados. Custos de em-
préstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
um ativo qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros efeti-
vos. l. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: As con-
tas a receber são reconhecidas inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Fundação
se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a me-
nos que seja um contas a receber sem um componente de financiamento significativo)
ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item
não mensurado ao VJR („Valor Justo por meio do Resultado‰), os custos de transação
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber sem
um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da
operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial,
um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor Justo
por meio de Outros Resultados Abrangentes („VJORA‰) - instrumento de dívida; ao
VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercício de 2019 a Fundação não
possuía nenhum instrumento financeiro classificado como VJORA - instrumento de dívi-
da ou VJORA - instrumento patrimonial. Os ativos financeiros não são reclassificados
subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Fundação mude o mo-
delo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos fi-
nanceiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação
posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao cus-
to amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como men-
surado ao VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Os ativos financeiros não classifica-
dos como mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado (VJR): Esses ativos
são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros
ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos
são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Os recebíveis
abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis
e outros créditos provenientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros -
classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financei-

ros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
classificado como mantido para negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR
são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. As despesas de juros são reconheci-
das no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reco-
nhecido no resultado. A Fundação tem os seguintes passivos financeiros não derivati-
vos: fornecedores e outras contas a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Fundação
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando a Fundação transfere os direitos contratuais de recebimento
aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle
sobre o ativo financeiro. A Fundação desreconhece um passivo financeiro quando sua
obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirar. A Fundação também
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de
caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No des-
reconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou
passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (v) Compensação: Os ativos ou passi-
vos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, a Fundação tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base lí-
quida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi) Instrumentos fi-
nanceiros derivativos: A Fundação não possuía em 31 de dezembro de 2019 e
2018 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo operações
de hedge. m. Redução ao valor recuperável (impairment): Um ativo financeiro não
mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresen-
tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva in-
dica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que
aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados
que podem ser estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o
seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda
de valor. A Administração da Fundação não identificou nenhum indicativo que justificas-
se a constituição de uma provisão sobre seus ativos. n. Informações operacionais
divulgadas: As divulgações das informações operacionais reportáveis apresentadas,
estão de acordo com a estrutura de gerenciamento e com as informações utilizadas pe-
los principais tomadores de decisão da Fundação, cujo objetivo é segregar as opera-
ções assistenciais das não assistenciais. Dessa forma, todos os itens alocados são refe-
rentes a atividades de negócio das quais podem-se obter receitas e incorrer em despe-
sas. 8. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) -
Entidade sem Finalidade de Lucro, a Fundação valoriza as receitas com trabalhos vo-
luntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, sendo
mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Fun-
dação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas
com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica de ou-
tras despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas operacionais também
no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a Fundação registrou o mon-
tante de R$ 138 (R$ 748 em 2018) referente a trabalhos voluntários. 9. Informações
operacionais divulgadas: Balanços patrimoniais por área de atuação
Ativo 2019 2018

Assis- Assis-
Edu- tência Edu- tência

Circulante     Total cação  Social     Total cação  Social
Caixa equivalente de caixa ... 2.990 693 2.297 2.472 215 2.257
Títulos e valores mobiliários ... 1.393 268 1.125 1.603 104 1.499
Contas a receber - Convênios
  Publicos e Privados .............. 1.617 - 1.617 7.492 1.009 6.482
Outras contas a receber ....... 160 100 60 408 104 304
Despesas antecipadas ......... 10 2 8 17 3 14
Total do circulante .............. 6.169 1.062 5.107 11.992 1.435 10.557
Não circulante
Contas a Receber - Convênios
  Públicos e Privados .............. 4.366 - 4.366 8.224 3.028 5.196
Depósito judicial ..................... 972 - 972 972 - 972
Outras contas a receber ....... 98 - 98 98 - 98
Imobilizado ............................. 14.366 828 13.538 14.813 883 13.929
Total do não circulante ....... 19.803 828 18.974 24.107 3.911 20.196
Total do ativo ........................ 25.972 1.891 24.081 36.100 5.346 30.753
Passivo e Patrimonio líquido 2019 2018

Assis- Assis-
Edu- tência Edu- tência

Circulante     Total cação  Social     Total cação  Social
Fornecedores ........................ 25 3 22 175 12 163
Obrigações tributárias ............ 24 11 13 35 7 28
Obrigações trabalhistas e sociais 1.286 339 947 1.198 270 929
Outras contas a pagar .......... 182 6 176 74 5 69
Convênios Públicos e
  Privados a Executar ............. 2.922 529 2.393 10.236 1.303 8.934
Total do circulante .............. 4.440 888 3.552 11.719 1.596 10.124
Não circulante
Provisão para contingências . 1.292 - 1.292 1.292 - 1.292
Bens comodato ...................... 1.341 - 1.341 1.341 - 1.341
Outras contas a pagar - LP .. 95 982 (887) 98 610 (512)
Convênios Públicos e
  Privados a Executar ............. 4.366 - 4.366 8.224 3.028 5.196
Total do não circulante ....... 7.095 982 6.113 10.956 3.638 7.318
Patrimônio líquido
Patrimônio social ..................... 14.438 21 14.417 13.424 112 13.312
Total do patrimônio líquido 14.437 21 14.417 13.424 112 13.312
Total do passivo e
  patrimônio líquido ............. 25.972 1.891 24.081 36.100 5.346 30.753
Demonstrações de resultados do período por área de atuação

2019 2018
Assis- Assis-

Edu- tência Edu- tência
    Total cação  Social     Total cação  Social

Receita operacional líquida 24.125 5.011 19.114 23.044 3.608 19.435
Custos dos
  serviços prestados .......... (19.878) (4.176) (15.702) (19.861) (3.242) (16.618)
Superávit bruto .................... 4.247 835 3.411 3.183 366 2.817
Despesas operacionais
  e administrativas
Gerais e administrativos ......... (994) (233) (760) (851) (187) (665)
Outras despesas operacionais (3.313) (717) (2.596) (5.561) (700) (4.861)

(4.307) (951) (3.356) (6.412) (886) (5.526)
Resultado financeiro
Receitas financeiras .............. 59 2 57 88 6 82
Despesas financeiras ............ (88) (30) (58) (82) (28) (55)

(29) (28) (1) 6 (22) 28
Superávit/Déficit do exercício (89) (144) 54 (3.224) (542) (2.681)
Assistência Social: As ações ofertadas na área de Assistência Social tiveram como ob-
jetivo otimizar as relações sociais, estabelecidas de forma a garantir que cada indivíduo
seja sujeito de direitos e protagonista de sua história. Estas ações foram desenvolvidas
por meio de serviços, programas e projetos os quais proporcionaram aos usuários aten-
didos o acolhimento, a convivência e a socialização de famílias e indivíduos de acordo
com a identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Em 2019 a Fundação
Fé e Alegria do Brasil proporcionou em seus 27 (vinte e sete) centros sociais, localizados
em 12 estados do Brasil e aos 8.510 (oito mil, quinhentos e dez) atendidos, os serviços
de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Edu-
cação: Inspirada e fundamentada em seu Estatuto Social, a Fundação Fé e Alegria do
Brasil possui em seus princípios evangélicos, sem qualquer objetivo de lucro, nem de po-
lítica partidária o objetivo institucional de estender a educação integral às classes
desfavorecidas. Sendo assim, em 2019 a Fundação Fé e Alegria do Brasil atendeu em
suas 6 (seis) unidades educativas: Centro de Educação Infantil Jardim Laranjeiras
(Palhoça|SC), Centro de Educação Infantil Nova Conquista (Santa Luzia|MG), Centro
de Educação Infantil Pe. José Ten Cate (Cuiabá|MT), Centro de Educação Infantil
Rosa Mutran Maluf (Cuiabá|MT), Centro de Educação Infantil Fé e Alegria (Taipas|SP) e
Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade (Cuiabá|MT), o total de 721 (sete-
centos e vinte e um) alunos na educação básica, sendo no nível da educação infantil e
na modalidade da educação de jovens e adultos.
10. Caixa e equivalentes de caixa       2019      2018
Caixa e bancos .............................................................................. 1.160 870
Aplicações financeiras (a) .............................................................. 1.830 1.602

2.990 2.472
(a) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a aplicação em poupança.
11.  Títulos e valores mobiliários          Remuneração       2019      2018
CDBs - Renda Fixa .............................. 90% a 107% do CDI 1.393 1.603
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizados como
reserva financeira da Fundação para manutenção de suas obras, de forma que não são
utilizadas no fluxo usual do caixa da Fundação.
12. Contas a receber - Convênios Públicos e Privados       2019       2018
Contas a receber convênios públicos 5.971 15.716
Contas a receber convênios privados 13 -
Subtotal 5.983 15.716
Circulante 1.617 7.492
Não circulante 4.366 8.224
Este grupo é composto por valores a receber oriundos de contratos e/ou termos assina-
dos com Empresas Públicas e Privadas tais como a Prefeitura Municipal de São Paulo/SP,
Prefeitura Municipal de Vitória/ES, Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS representados
pelo seu valor nominal e original; cuja contrapartida está lançada no Passivo Circulante e
não circulante no grupo Projetos a Executar.
13. Outras contas a receber       2019       2018
Adiantamentos diversos (a) 134 269
Outros contas a receber 123 237

258 506
Circulante 160 408
Não circulante 98 98
(a) Refere-se, substancialmente, a saldo de adiantamento de férias a funcionários e
adiantamentos a fornecedores. 14. Imobilizado: As movimentações do custo e da depre-
ciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão
demonstradas nos quadros abaixo:

Saldo em Saldo em
Custo   31/12/2018 Adições Baixas Ajustes 31/12/2019
Terrenos ............................ 2.500 - - - 2.500
Prédios e edificações ........ 4.742 - - - 4.742
Chácara ............................ 239 - - - 239
Benfeitoria ......................... 9.563 4 - - 9.567
Veículos ............................. 569 - - - 569
Bens Comodato ................ 1.341 - - - 1.341
Semoventes ...................... 19 - - - 16
Móveis e Utensílios ........... 4.296 152 (21) (1) 4.425
Total Custo ....................... 23.268 156 (21) (1) 23.402
Prédios e edificações ........ (2.003) (382) - 347 (2.038)
Benfeitorias ....................... (3.088) (318) - 44 (3.361)
Veículos ............................. (393) (53) - 33 (413)
Semoventes ...................... (17) - - - (17)
Móveis e Utensílios ........... (2.955) (352) 21 79 (3.207)
Total Depreciação .......... (8.456) (1.105) 21 504 (9.036)
Saldo líquido ................... 14.813 (949) - 502 14.366
15. Obrigações trabalhistas e sociais        2019       2018
Provisão para férias ....................................................................... 1.181 1.155
FGTS a recolher ............................................................................. 17 14
Salários a pagar ............................................................................. 89 24
Outros ............................................................................................. - -

1.286 1.198
16. Convênios públicos e privados a executar        2019       2018
Contas a receber convênios públicos (a) ..................................... 6.995 17.894
Contas a receber convênios privados (b) .................................... 293 566

7.288 18.461
Circulante ....................................................................................... 2.922 10.236
Não circulante ................................................................................ 4.366 8.224

(a) Parceiros governamentais       2019       2018
Cedica - RS - Cons. Est. Dir. Crian. Adolesc ................................ - 1
CMDCA - Fia - Cons Mun Crian E Ad. - Moc ................................ 23 6
Comdica/Pe - Fundo Munic Da Crianc E Ado .............................. 4 4
Ministerio Publico Do Trabalho - PB ............................................... 1 16
Prefeitura Municipal de Cariacica .................................................. 116 297
Prefeitura Municipal de Cuiabá ..................................................... 43 179
Prefeitura Municipal de Porto Alegre ............................................ 5.100 6.004
Prefeitura Municipal de Santa Luzia ............................................. 205 25
Prefeitura Municipal de São Paulo ................................................ 212 6.276
Prefeitura Municipal de Vitória ....................................................... 1.167 4.920
Prefeitura Municipal do Rio De Janeiro ........................................ - 91
Prefeitura Municipal Palhoça ......................................................... 1 -
Secretaria De Educação - MT ....................................................... 75 21
Secretaria De Estado Da Cultura - ES ......................................... 30 54
Secretaria Do Estado Trab.Ass.Des.Social ................................... 20 -

6.995 17.894
(b) Parceiros não governamentais       2019       2018
Aneas -Associação Nóbrega Ed.Ass.Social .................................. 92 87
Asav - Associação Antonio Vieira .................................................. 1 -
Associação de Pais Do Colégio Loyola ........................................ 3 48
Companhia de Jesus .................................................................... 5 5
Entreculturas/Alboan ..................................................................... 11 -
Fundação Luterana de Diaconia - FLD ...................................... - 7
Fundación Accenture Internacional ............................................. 2 3
Banco do Brasil S.A. ...................................................................... - 28
Federación Intern. de Fé Y Alegria ............................................... 58 58
Fundación Entreculturas Fé Y Alegria ........................................... 100 307
Fundación Mapfre ......................................................................... - 4
Itaú Unibanco S.A. ........................................................................ 13 11
Manos Unidas ................................................................................ 2 -
Unesco - Organização Das Nacoes Unidas ................................ 1 -
Marcelo Benedito Maluf ................................................................. 6 9

293 566
São os valores a executar de convênios firmados com Łrgãos Governamentais e priva-
dos, conforme Resolução CFC 1.305/2010 (NBC TG 07  Subvenção e Assistência Go-
vernamentais) e a Resolução CFC 1.409/12 (R1) que aprovou a ITG 2002. Este grupo
é composto por valores a executar oriundos de contratos e/ou termos assinados com
Empresas Públicas e privadas representados pelo seu valor nominal e original; cuja con-
trapartida está lançada no Ativo Circulante e não circulante e o reconhecimento da re-
ceita quando utilizado os recursos. 17. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Confor-
me estatuto social, a Fundação deve aplicar integralmente seus recursos na manuten-
ção de seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, não poderá dis-
tribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de
participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente in-
corporado ao patrimônio social. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de
bens): O ajuste de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do
„deemed cost‰ no momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da ru-
brica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por
consultoria especializada. O ajuste de avaliação patrimonial está sendo realizada por
depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o superávit acumulado. Não foram
constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em decorrência de a
Fundação possuir imunidade tributária.
18. Receita operacional       2019       2018
Receitas de ensino 4.437 -
Outras receitas 252 169
Receitas patrimoniais 70 62
Receitas com trabalhos voluntários 138 748
Receitas com contribuições 509 461
Receitas com subvenções privadas (nota 24) 9.080 9.428
Receitas com subvenções públicas (nota 25) 10.894 8.719
Parceria socio aprendizagem 122 40
Isenção das contr. previdenciárias (nota 22) 3.061 3.417

28.561 23.044
Bolsas Cebas (nota 21) (4.437) -

(4.437) -
24.125 23.044

Tipo de Natureza e época do cumprimento Reconhecimento
produto das obrigações de desempenho, da receita conforme

incluindo condições de pagamento o CPC47
significativas

Prestação O cliente obtem o controle das receitas A receita é reconhecida
 de serviços com mensalidades de ensino no momento na extensão em que for
  educacionais da prestação de serviço. provável que benefícios

   econômicos futuros
Uma receita não é reconhecida se serão gerados para a
há uma incerteza significativa na Fundação e quando
sua realização puder ser mensurada

de forma confiável.
As receitas com
contribuições  dos
alunos (mensalidades)
são apuradas em
conformidade com o
regime de competência
dos exercícios, levando-se
em consideração os
períodos de referência.

Patrimoniais Os valores relacionados aos arrendamentos A receita é reconhecida
mercantis operacionais referem-se, no resultado pelo método
substancialmente, aos recebimentos linear pelo prazo de
de alugueis,  que possuem prazos arrendamento contratado
contratuais de período inicial de 30 meses
com valor anual do aluguel indexado
a índices de preços ao consumidor

19. Despesa por natureza
Despesas por função       2019       2018
Custos dos serviços prestados ..................................................... (19.878) (19.861)
Despesas gerais e administrativas ................................................ (994) (851)
Outras (despesas) operacionais ................................................... (3.313) (5.561)

(24.185) (26.273)
Despesas por natureza
Despesas com pessoal ................................................................. (13.567) (13.125)
Despesas com materiais ................................................................ (2.709) (2.507)
Serviços basicos ............................................................................. (655) (553)
Depreciação e amortização .......................................................... (1.105) (931)
Despesas com serviços ................................................................. (752) (584)
Custo da Isenção das contr. previdenciárias (nota 22) .............. (3.061) (3.417)
Despesas com propaganda, marketing e eventos ..................... (41) (11)
Despesas com patrimônio e utilidades ......................................... (997) (717)
Despesas com trabalho voluntário ............................................... (138) (748)
Despesas com viagens ................................................................. (108) (325)
Provisão para contingências ......................................................... - (1.314)
Outras despesas ........................................................................... (1.053) (2.039)

(24.185) (26.273)
20. Resultado financeiro       2019       2018
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras ................................................ 42 62
Outras receitas financeiras ............................................................ 18 26

59 88
Despesas financeiras
Outras despesas financeiras ......................................................... (88) (82)

(88) (82)
(29) 6

21. Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de estudo e
ações socioassistenciais com base na Lei 12.101/2009 e 12.868/2013, regulamen-
tada pelo Decreto 8.242/2014 e Portaria Normativa MEC nº 15/2017: Fé e Alegria é
um Movimento de educação popular e promoção social e já beneficiou ao redor do mun-
do cerca de 1,5 milhão de pessoas, por meio da oferta de atividades nas áreas de assis-
tência social e da educação, realizados nas mais de 4.000 unidades educativas e sociais
mantidos e alocados em 22 países da América Latina, Europa e ˘frica. Promove proces-
sos educativos integrais, inclusivos e de qualidade, e ações de promoção social. A Funda-
ção faz parte da Federação Internacional de Fé e Alegria e cremos que, por meio da
Educação Popular, contribuiremos para a construção de uma sociedade democrática, jus-
ta e solidária. Áreas de atuação | Assistência Social e Educação: A Fundação Fé e
Alegria do Brasil desenvolveu suas atividades na área da Assistência Social e Educação
por meio de suas 33 (trinta e três) unidades mantidas que estão concentradas em 14 es-
tados do Brasil, sendo eles: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Roraima, Amazo-
nas, Mato Grosso e Santa Catarina.

Assistência Social: Em 2019 prestou serviços na Proteção Social Básica e Proteção Soci-
al Especial em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004),
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/
2005), Norma Operacional Básica em RH (NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS
nÀ 109/2009 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais), Resolução CNAS nÀ
13/2014 o qual inclui na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais a faixa etária
de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Resolução

nÀ 14/2014 do CNAS (parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações
de assistência social, bem como dos serviços, programas e projetos), Resolução nÀ 33/
2011 do CNAS (dispõe sobre a promoção da integração ao mercado de trabalho no cam-
po da assistência social e estabelece seus requisitos) e Resolução nÀ 34/2011 do CNAS
(define habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisi-
tos). A Fundação, no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais, formaliza em
cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; a origem de recursos e a infraestrutura;
 tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS NÀ 109/09 e
Decreto NÀ 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utiliza-
do, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e a demonstração da forma de
participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas
etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento dos projetos. A Fundação,
em atendimento a Resolução do CNAS NÀ 109/09 e Decreto NÀ 6.308/07 tipificou suas
atividades e executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e
relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) de pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social e pessoal e de assistência social. Todos os atendimentos fo-
ram e são realizados através de programas e projetos socioassistenciais totalmente gratui-
tos e todos os recursos são aplicados nas suas finalidades fins. A aplicação dos recursos
em Gratuidades atendeu o que preceitua a Constituição Federal no Art. 195, III, §7À, que
concede a isenção da Contribuição Social (INSS) às entidades beneficentes de assistên-
cia social que atendam às exigências estabelecidas em lei. A Lei nÀ 8212 de 24/07/91 -
Lei do Custeio da Previdência Social, em seu Art. 55 e o Decreto 3048 de 06.05.99. A
Instituição no atendimento aos seus objetivos aplicou um percentual de seus recursos,
maior do que o exigido em Lei. A Entidade se atentou quanto ao atendimento da Lei
12.101 de 27/11/2009 DOU - 30/11/2009 (alterada pela Lei. 12.868/13 e Decreto
8.242/14), que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência so-
cial. A Fundação ofereceu os seguintes serviços: I. Proteção Social Básica - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos  O serviço de atendimento foi realizado no ano
de 2019 em 15 (quinze) centros sociais nos 12 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Tocantins, Roraima e Amazonas, que possibilitou o atendimento a 2.478 (dois mil,
quatrocentos e setenta e oito) usuários, sendo:
Unidades Diretas Atendidos Realizado
Proteção Social Básica    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
BA - Ilhéus
CNPJ 46.250.411/0007-21 Serviço de 137 374
BA - Salobrinho Convivência e
CNPJ 46.250.411/0007-21 Fortalecimento 86 150
CE - Vazantes de Vínculos
CNPJ 46.250.411/0019-65 161 353
RN - Boa Esperança
CNPJ 46.250.411/0009-93 176 455
PE - Recife
CNPJ 46.250.411/0020-07 147 520
SP - Grajaú
CNPJ 46.250.411/0011-08 195 648
SP - Taipas
CNPJ 46.250.411/0029-37 174 564
MG - Montes Claros
CNPJ 46.250.411/0014-50 309 430
MG - Santa Luzia
CNPJ 46.250.411/0021-80 144 409
TO - Gurupi
CNPJ 46.250.411/0031-51 149 137
ES - Cariacica
CNPJ 46.250.411/0015-31 188 761
AM - Manaus
CNPJ 46.250.411/0022-60 106 321
PB - João Pessoa
CNPJ 46.250.411/0024-22 140 397
RS - Porto Alegre
CNPJ 46.250.411/0018-84 137 585
RR - Boa Vista
CNPJ 46.250.411/0035-85 229 377

2.478 6.487
II. Proteção Social Básica - Sócio aprendizagem - A sócio aprendizagem teve como ob-
jetivo oportunizar a inserção no mercado de trabalho, e contribuir para a inclusão e pro-
moção social dos usuários em condição de vulnerabilidade social, conforme abaixo:
Unidade Direta Atendidos Realizado
Proteção Social Básica    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
PE - Recife
CNPJ 46.250.411/0020-07 Sócio aprendizagem 163 178

163 178
III. Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de Abordagem Social -
O serviço foi executado com o nome de Ação Rua em Porto Alegre e teve a finalidade de
assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa nos territórios, as situações de rua
de crianças, adolescentes, indivíduos adultos e famílias. Atendeu a população em situa-
ção de rua, através de abordagem individual ou de grupos, promovendo, a partir da for-
mação de vínculos no espaço da rua, a inserção na rede de serviços socioassistenciais e
acesso às demais políticas públicas, conforme informado abaixo:
Unidade Direta Atendidos Realizado
Proteção Social Especial    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
RS - Porto Alegre
CNPJ 46.250.411/0018-84 Ação Rua 1.132 2.350

1.132 2.350
IV. Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Programa de Acolhimento
Institucional e Familiar - O programa foi executado em Vitória  Espírito Santo e é com-
posto por 4 (quatro) serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes,
denominados Centro de Vivência, 1 (um) serviço de acolhimento familiar e 1 (uma) repúbli-
ca masculina para jovens, egressos do acolhimento institucional, conforme abaixo:
Unidade Direta Atendidos Realizado
Proteção Social Especial    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
ES - Vitória
CNPJ: 46.250.411/0006-40 Centro de Convivência 31 3.830

Centro de Convivência I 35
Centro de Convivência III 18
Centro de Convivência IV 14
República - masculina 1
Família Acolhedora 11

110 3.830
V. Projeto emergência nutricional e educacional para crianças venezuelanas em
situação de rua – Realizado na Igreja Nossa Senhora da Consolata em Boa Vista 
Roraima, teve com o objetivo favorecer o desenvolvimento cognitivo e saudável das crian-
ças minimizando o impacto sócio emocional da migração, conforme mencionado abaixo:

Atendidos Realizado
Unidade Direta                 . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
RR - Boa Vista Emergência nutricional
CNPJ 46.250.411/0035-85 e educacional para

crianças venezuelanas 4.559 142
4.559 142

VI. Projeto Casa Luciano Mendes de Almeida - Casa de acolhida para migrantes e re-
fugiados imigrantes da Venezuela, teve o objetivo de formação e inserção ao mercado de
trabalho:

Atendidos Realizado
Unidade  Direta                 . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
SP - Ipiranga
CNPJ 46.250.411/0036-66 Casa de Acolhida 68 322

68 322
VII. Consolidado - usuários atendidos e recursos financeiros

Atendidos Realizado
Nome do Serviço/Programa         (2019) (milhares R$)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ....... 2.478 6.487
Serviço de Sócio Aprendizagem ........................................... 163 178
Serviço de Abordagem Social .............................................. 1.132 2.350
Programa de Acolhimento Institucional ............................... 110 3.830
Projeto emergência nutricional e educacional
  para crianças venezuelanas .............................................. 4.559 142
Projeto Casa de Acolhida ..................................................... 68 322

8.510 13.311
Educação: No ano de 2019, a Fundação Fé e Alegria ofertou serviço educa-
cional totalmente gratuito no nível da Educação Infanti l e na Modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho educativo realizado nas uni-
dades mantidas está sustentado pelos princípios da Educação Nacional, es-
tabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nÀ 9.394/96 e critérios
da instituição, a qual visa assegurar educação integral, por meio da educa-
ção popular e inclusiva em regiões de alto índice de vulnerabil idade social.
Na Educação Infanti l, o serviço propiciou acolhida aos educandos e garantiu
estrutura para o desenvolvimento de atividades lúdicas, criativas,
exploratórias e divertidas, considerando que a primeira infância, a criança es-
tabelece toda a base do seu desenvolvimento motor, intelectual e social e a
aprendizagem surge da descoberta e curiosidade natural do indivíduo pelo
mundo que o cerca. Já na modalidade do EJA, o Centro de Educação Espe-
cial Vida e Fraternidade ofertou serviço educacional a educandos com defici-
ências (PCD). Ambos serviços educacionais foram realizados por meio de con-
vênios com órgãos públicos em âmbito municipal e estadual. Contudo, em
atendimento as regras legais, realizamos aferição do perfi l  socioeconômico
dos educandos conforme definido na Lei nÀ 12.101/2009 e suas regulamen-
tações. Unidades da área de Educação - Ensino Básico: Os Centros de
Educação Infanti l atenderam no ano de 2019, crianças de 0 a 3 anos e 11
meses, nas seguintes unidades: • Fundação Fé e Alegria | Santa Catarina |
Centro de Educação Infanti l Jardim Laranjeiras; • Fundação Fé e Alegria | Mi-
nas Gerais | Centro de Educação Infantil Nova Conquista; • Fundação Fé e
Alegria | Mato Grosso | Centro de Educação Infantil Pe. José Ten Cate; • Fun-
dação Fé e Alegria | Mato Grosso | Centro de Educação Infantil Rosa Mutran
Maluf; • Fundação Fé e Alegria | São Paulo | Centro de Educação Infanti l Fé
e Alegria. A modalidade do EJA foi ofertada na unidade de Mato Grosso, a
jovens e adultos, pessoas com deficiência (PCD). • Fundação Fé e Alegria |
Mato Grosso | Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade. Bolsas de
Estudo - Concessão de bolsas de estudo integrais (100%) a alunos com per-
fi l  socioeconômico estabelecido na Lei 12.101/09 e suas modificações com a
Lei 12.868/2013, Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014 atendendo tam-
bém as padronizações previstas na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017 para
Educação Básica. Conforme determina a Lei 12.101/2009, artigo 13 e
incisos, a Fundação Fé e Alegria do Brasil demonstra no quadro a seguir a
oferta das bolsas de estudo com o quantitativo de alunos beneficiados, para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis
da Fundação Fé e Alegria do Brasil que compreendem o balanço patrimonial, em 31
de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mu-
tações do patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa, para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2019, 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. Base para opinião sobre as demonstra-
ções contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais 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 Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adici-
onado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em

conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequa-
damente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nes-
se Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis to-
madas em conjunto. Auditoria do período anterior: As demonstrações contábeis da
Fundação Fé e Alegria do Brasil, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
apresentadas para fins de comparabilidade foram auditadas por outros auditores inde-
pendentes, que emitiram relatório em 30 de setembro de 2019, que conteve modificação.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção 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 administração da Enti-

dade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te 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 e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos 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. • Obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-

pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 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 incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. 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 continuidade ope-
racional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções 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 administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo,12 de junho de 2020.
Audisa Auditores Associados
CRC/SP 2SP 024298/O-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação Fé e Alegria do Brasil, no exercício de suas atribui-
ções legais e estatutárias, na reunião realizada em 29 de Junho de 2020, exami-
nou as demonstrações contábeis e financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstração
do Superávit/Déficit do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líqui-

do, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas
Explicativas, Parecer da Audisa Auditores Associados, relativos ao Exercício encerra-
do em 31 de DEZEMBRO de 2019. Com base nos exames efetuados e consideran-
do o Parecer dos Auditores, O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade os referi-

dos documentos contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
autoriza, após a aprovação do Conselho de Curadores, a publicação das Demons-
trações Contábeis.

São Paulo, 29 de junho de 2020.

De acordo:
Vendelino Kroetz - Conselho Fiscal - Presidente

Ir. Celso Jacó Flach - Conselho Fiscal
Roberto Antônio Renner - Conselho Fiscal

Diretor Presidente
Antonio Tabosa Gomes

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador - CRC/SP 187.003/O-0

CNAI - SP - 1620

Quadro da distribuição das bolsas de estudo - quantitativo de alunos em 31 de de-
zembro de 2019 - Educação Básica
Educação básica      Em quantidade
1- Alunos base ...................................................................................... 721
2 - Alunos pagantes ............................................................................. 0
3- Necessidade: 1/5 ............................................................................. 0
(+) Bolsas de estudo integrais ............................................................... 72
(+) Bolsas de estudo integrais e com deficiência (1,2) ......................... 0
(+) Bolsas de estudo integrais e em tempo integral (1,4) .................... 649
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ................................................... 0
4 - (=) Total de bolsas de estudo ........................................................ 721
5- (+) Benefícios complementares (conversão) ............................. 0
Conforme quadro acima, na Educação Básica, a Fundação Fé e Alegria do Brasil benefi-
ciou alunos com bolsas de estudo, na seguinte proporção: 72 alunos com bolsas de estu-
do integrais, 0 alunos com bolsas de estudo integrais e com deficiência, 649 alunos com
bolsas de estudo integrais em tempo integral, e ainda, 0 bolsas de estudo parciais. A Fun-
dação Fé e Alegria do Brasil apresenta no quadro a seguir a distribuição da gratuidade
em bolsas de estudo.
Apuração da gratuidade concedida Em milhares de R$
Valor das bolsas de estudo integrais ................................................ 4.436
(=) Total da gratuidade concedida ................................................. 4.436
A Fundação Fé e Alegria do Brasil ofertou em 2019, o valor de R$ 4.436 em gratuidade,
por meio da concessão de bolsas de estudo aos alunos bolsistas integrais. Em relação ao
Certificado Beneficente de Assistência Social | CEBAS da Fundação Fé e Alegria do Brasil,
aguardamos parecer judicial ao Despacho de 02/09/2019, Processo nÀ 00732.002173/
2019-16 referente solicitação de suspenção dos efeitos do Despacho do Ministro de Esta-
do da Educação, publicada no DOU em 13/09/2018. Em consonância com a legislação
vigente, a Fundação Fé e Alegria do Brasil, procedeu a entrega da documentação em
meio físico, CEBAS - Certificado Beneficente de Assistência Social na área de Educação -
Processo nÀ 71000.020397/2011-65 protocolado MEC/SERES em 03/02/2011, aguar-
dando parecer judicial do Despacho de 02/09/2019, Processo nÀ 00732.002173/2019-16
referente solicitação de suspenção dos efeitos do Despacho do Ministro de Estado da
Educação, publicada no DOU em 13/09/2018, Processo nÀ 71000.084744/2016-92
protocolado MEC/SERES Renovação em 22/08/2016 e Processo de Prestação de Contas

 ano 2019 encaminhado via meio eletrônico em 30/04/2020, o qual encontram-se aguar-
dando análise. As unidades educacionais mantêm seu cadastro atualizado no
EDUCACENSO (Dados do Censo Escolar da Educação Básica). A Fundação Fé e Alegria
do Brasil, procedeu afim de cumprir com o Despacho nÀ 20, de 27 de abril de 2018 (DOU
de 30/04/2018), prorrogado pelo Despacho nÀ 85 de 29 de novembro de 2018, (DOU
30/11/2018), que exige o cadastramento de usuário e inserção, no módulo de monitora-
mento do SisCebas-educação, contudo o Despacho nÀ 10 de 26 de fevereiro de 2019,
publicado no Diário Oficial da União de 27 de fevereiro de 2019, Seção 1, pág. 27, sus-
pendeu o Despacho nÀ 20/2018, devido manutenção do Sistema. 22. Certificados, imu-
nidades, isenções e renúncia fiscal: Certificados, imunidades e isenções: A Fun-
dação Fé e Alegria do Brasil é uma instituição filantrópica e social sem fins lucrativos e eco-
nômicos, de direito privado cujo Estatuto Social contempla os artigos 62 a 69 do Código
Civil. A imunidade tributária para o terceiro setor está prevista no artigo 150, Inciso VI, alí-
nea „C‰ e seu parágrafo 4À e art. 195, parágrafo 7À da Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988. O direito à imunidade permite a entidade beneficente de assistência
social, saúde e educação não realizar mais o pagamento dos seguintes impostos e contri-
buições: ISS, IPTU, ITBI; ICMS, IPVA e ITCMD; IR, IOF, ITR, IPI, II , IE; e INSS Patronal,
PIS sobre a folha, SAT/RAT, Cofins, através de ação judicial em desfavor da União, esta-
dos e municípios que realize a cobrança da tributação indevida contra as entidades do
terceiro setor que estejam enquadradas no artigo 150. A Fundação está amparada tam-
bém pela Lei NÀ 9.532/97 que em seu artigo 12 especifica a imunidade tributária Federal,
no entanto não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. A imunidade tribu-
tária também é respaldada pelo artigo 1À. da Lei NÀ 12.101/09 (alterada pela Lei nÀ
12.868/13 e Decreto 8.242/14). A Fundação Fé e Alegria do Brasil é uma entidade bene-
ficente de assistência social, com registro no CEBAS, e para usufruir da Isenção Tributária
determinada pelo artigo 29 da Lei NÀ 12.101/09 (alterada pela Lei nÀ 12.868/13 e Decre-
to 8.242/14), cumpre os seguintes requisitos: Estatutários: • Não percebe a seus direto-
res, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefí-

cios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (Art.
30 do Estatuto Social); • Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integral-
mente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais (Art. 24: Parágrafo 1À do Estatuto Social); • Não distribui resultados, dividen-
dos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto (Art. 24: Parágrafo 1  do Estatuto Social); • Atende ao princípio da universalidade
do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associa-
dos (as); • Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêne-
res ou a entidades públicas (Art. 31 do Estatuto Social); • Consta em seu estatuto social a
natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei NÀ 8.742/93 (LOAS) e Decreto NÀ
6.308/07 (Art. 04À do Estatuto Social). Operacionais e Contábeis: • Possui certidão ne-
gativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos adminis-
trados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; • Mantêm sua escrituração contábil regular e
o registro das receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma
segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabi-
lidade; • Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os
relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimoni-
al; • Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; • Elabora as
demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditores indepen-
dentes legalmente habilitados nos Conselhos Regionais de Contabilidade. Isenções
previdenciárias usufruídas: Para atender aos requisitos da legislação pertinente e
em atendimento a ITG 2002 (R1)  entidades sem finalidade de lucros, a Fundação re-
gistra no resultado os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas. Para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Fundação Fé e Alegria concedeu R$
23.495 (em 2018 foram R$ 26.273) em gratuidades, através de bolsas de estudos e
ações socioassistenciais e usufruiu em isenções fiscais, através dos encargos sociais
usufruídos, o valor de R$ 3.061 (em 2018 foram R$ 3.418). Assim, a concessão de be-
nefícios sociais foi superior em R$ 20.435 (em 2018 foram R$ 22.855), em relação aos
encargos sociais usufruídos.

2019 2018
Assis- Assis-

Edu- tência Edu- tência
Encargos sociais usufruídos     Total cação  Social     Total cação  Social
Cota patronal sobre
  folha e terceiros ................... 3.061 710 2.350 2.853 420 2.433
Cofins ..................................... 0 0 0 565 86 479

3.061 710 2.350 3.418 506 2.912
2019 2018

Assis- Assis-
(-) Gratuidades e benefícios Edu- tência Edu- tência
  sociais concedidos     Total cação  Social     Total cação  Social
Bolsas de estudo integrais e
  parciais (Lei 12.101/2009) .. 4.437 4.437 0 4.129 4.129 0
Serviços sociais e assistenciais 19.058 0 19.058 22.144 0 22.144

23.495 4.437 19.058 26.273 4.129 22.144
(=) Gratuidades e benefícios
 sociais concedidos a MAIOR 20.435 3.727 16.708 22.855 3.623 19.232

23. Instrumentos financeiros: A Fundação não possui operações financeiras com instru-
mentos financeiros, entretanto, poderá incorrer em riscos relativos a risco de crédito, risco
de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O valor contábil dos ativos financei-
ros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na
data das demonstrações financeiras era:

      2019       2018
Caixa e equivalente de caixa ....................................................... 2.990 2.472
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 1.393 1.603
Contas a Receber - Convênios Públicos e Privados ................... 5.983 7.492
Outras contas a receber ............................................................... 258 506
........................................................................................................ 10.624 12.073

Risco de liquidez: A abordagem da Fundação na administração de liquidez é de garan-
tir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obriga-
ções ao vencerem. A Fundação apresentava em 31 de dezembro de 2019 um saldo de
caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários de curto prazo de R$ 4.383
(R$ 4.075 em 2018) frente a um passivo circulante total na mesma data base de R$
4.440 (R$ 11.719 em 2018) que representa uma posição liquida negativa de R$ 365 (R$
7.644 em 2018). Risco de taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o
perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros variáveis da Fundação eram:
Instrumentos de taxa variável       2019       2018
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras (caixa e equivalentes de caixa) ............... 1.830 1.602
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 1.393 1.603
Total ................................................................................................ 3.223 3.205
A Fundação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e títulos e valores
mobiliários indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2019, a Fundação
presentava exposição líquida a taxa de juros no montante de R$ 3.223 (R$ 3.205 em
2018). Análise de sensibilidade para mudanças na taxa de juros: Para o cálculo do
cenário provável foram utilizadas as taxas referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de
dezembro de 2019. Os cenários „Possível‰ e „Remoto‰ levam em consideração um incre-
mento nessa taxa de 25% e 50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais
são como seguem, e as despesas com juros de debêntures estão calculadas até o térmi-
no de cada contrato indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) ................................................................ 5,96% 5,96% 5,96%

- 25% 50%
 Saldo Contábil Provável Possível Remoto

Aplicações Financeiras
  classificadas como Caixa e
   Equivalentes de Caixa ........ 1.830 1.939 1.966 1.994
Títulos e Valores Mobiliários ... 1.393 1.476 1.496 1.517
Exposição líquida em CDI ...... - 192 240 288
Estimativa do valor justo: A Fundação divulga seus ativos e passivos a valor justo, com
base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, a estrutura de
mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos de avaliação e práticas e requer
determinadas divulgações sobre o valor justo. Valor justo vesus valor contábil: Os valo-
res justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresen-
tados no balanço patrimonial, são os seguintes:
 2019 2018
Ativos financeiros designados pelo Valor Valor Valor Valor
  valor justo por meio do resultado contábil      justo contábil      justo
Títulos e valores mobiliários ........................ 1.393 1.393 1.603 1.603
Caixa e equivalentes de caixa
  - Aplicações financeiras ............................ 1.830 1.830 2.472 2.472
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ................... 1.160 1.160 870 870
Contas a Receber - Convênios Públicos e Privados 5.983 5.983 7.492 7.492
Outras contas a receber ............................ 258 258 506 506
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores ............................................. 25 25 175 175
Outras contas a pagar ............................... 278 278 173 173
Convênios Públicos e Privados a Executar 7.288 7.288 18.461 18.461
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como valor justo por
meio do resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para os níveis 1 e 3, a Funda-
ção não possuía nenhuma operação a ser classificada nas datas-bases. 24. Receitas
com subvenções privadas: A Fundação recebe recursos de entidades governamentais
e não governamentais, que as repassam a projetos preestabelecidos e aprovados pelos
próprios mantenedores. Estes recursos são usados para a manutenção administrativa da
Fundação. Os recursos internacionais são convertidos à moeda local, utilizando-se das ta-
xas locais praticadas, depositados em conta corrente da Fundação Fé e Alegria do Brasil
e em reais. Para a contabilização de suas subvenções não governamentais, atendeu a
Resolução CFC NÀ 1.305/10 (NBC TG 07  Subvenção e Assistência Governamentais) e a
Resolução CFC 1.409/12 ( R1) que aprovou a ITG 2002. A entidade recebeu no decor-
rer do período, as seguintes subvenções do Poder Privado:

Parceiros não governamentais       2019       2018
Banco do Brasil S.A. ...................................................................... 292 242
Embaixada da Comunidade da Australia ..................................... 20 -
Itaú Unibanco S.A. ........................................................................ 1 48
Marcelo Benedito Maluf ................................................................. 104 141
ANEAS - Assoc. Nobrega de Educação e Assist. Social .............. 5.711 6.581
ASAV - Assoc. Antonio Vieira ......................................................... 57 4
Compahia de Jesus ...................................................................... - 5
Assoc. de Pais do Colégio Loyola ................................................ 37 65
Entreculturas/Alboan ..................................................................... 144 174
Fundação Abrinq ........................................................................... 44 -
FLD - Fundação Luterana de Diaconia ...................................... 7 -
Fundacion Accenture Internacional ............................................. 2 132
CIAC - Congr. das Irmãs Apost. Catolico ..................................... - 66
Magis América ................................................................................ - 38
Manos Unidas ................................................................................ 142 -
Fundacion Entreculturas Fé Y Alegria ........................................... 2.082 1.688
Fundación Mapfre ......................................................................... 138 244
UNESCO - Org. das Nações Unidas ............................................ 299 -

9.080 9.428
25. Receitas com subvenções públicas: São recursos financeiros provenientes de con-
vênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar
projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Fundação presta conta de
todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda do-
cumentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de
acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.
Para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu a Resolução CFC
NÀ 1.305/10 (NBC TG 07  Subvenção e Assistência Governamentais) e a Resolução CFC
1.409/12 ( R1) que aprovou a ITG 2002. A entidade recebeu no decorrer do período, as
seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:
Parceiros governamentais       2019       2018
Ministério da Cultura ...................................................................... - 29
Ministério Público Federal - MT ...................................................... - 18
Ministério Público do Trabalho - PB ............................................... 70 37
Secretária de Educação - MT ....................................................... 1 181
Secretária da Cultura - ES ............................................................ 74 -
Tribunal de Justiça - RS ................................................................. 5 -
Conselho Estadual Dir. Criança e Adolescente - CEDICA RS ... - 37
Secretaria do Estado Trab. Ass. Des. Social ................................ - 35
Tribunal de Jestiça - ES ................................................................. - 24
CMDCA .......................................................................................... 18 26
Prefeitura Municipal de Cariacica .................................................. 271 189
Prefeitura Municipal de Cuiabá ..................................................... 730 544
Prefeitura Municipal de Palhoça .................................................... 505 436
Prefeitura Municipal de Porto Alegre ............................................ 2.761 1.611
Prefeitura Municipal de Santa Luzia ............................................. 723 252
Prefeitura Municipal de São Paulo ................................................ 1.953 1.826
Prefeitura Municipal de Vitória ....................................................... 3.781 3.473

10.894 8.719
26. Eventos subsequentes: Impacto do coronavírus (COVID-19) nas opera-
ções da Fundação: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde
global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do
setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau
de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos
relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras. A Fundação
ainda está recebendo os aportes dos financiadores parceiros para manutenção
da entidade, não espera impacto significativo com suas receitas, pois agora está
sendo o momento para aplicar na sociedade o que a Fundação tem de melhor,
que são suas ações sociais. Além disso, medidas de contenção de gastos com
viagens, eventos corporativos, contratos de prestação de serviços, marketing,
obras e manutenção das filias estão sendo renegociadas. A Administração mon-
tou um Comitê para avaliar de forma constante o impacto do surto nas opera-
ções e na posição patrimonial e financeira da Fundação, com o objetivo de
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas opera-
ções e nas demonstrações financeiras.

São Paulo, 31 de dezembro de 2019 Fernando Marcelino Polysello
Contador - CRC 1SP 256549/O-3

O resultado ficou 60% acima do 
esperado. O que também traz oti-
mismo é o avanço da vacina contra 
o novo Coronavírus, produzida 
pela empresa farmacêutica Pfizer, 
em parceria com a BioNTech, que 
demonstrou bons resultados. Já 
em cenário nacional, a produção 
industrial brasileira avançou 7% 
em maio sobre abril. Interrompen-
do assim, 2 meses de resultados 
negativos e de um tombo recorde. 

No entanto, apesar da positivi-
dade, a 2ª onda do Coronavírus 
preocupa, pois um aumento re-
corde de casos foi identificado em 
vários estados americanos, o que 
pode levar a mais fechamentos 
do comércio em algumas regiões. 
Daniela Casabona, Sócia-Diretora 
da FB Wealth, explica o fluxo de 
seguir os mercados internacionais 
e como será a queda se tiver mais 
ondas da Covid-19. 

“O mercado vem seguindo as 
notícias externas desde que a 
pandemia começou, o que muitas 
vezes foi até na contramão do 
cenário turbulento do nosso país, 
com as expectativas e otimismo 
dos Estados Unidos. E com a 
aproximação cada vez mais real de 
uma vacina, os mercados como um 
todo reagiram de forma positiva 
e o Brasil seguiu novamente esse 
fluxo. Mesmo com a 2ª onda em 
vista, que causa uma certa aversão 
a risco nas economias, é possível 
afirmar que uma forte queda estará 
mais controlada para novas ondas”.

A vacina é um fator positivo quando 
somamos com a retomada econômica.
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Piramboia, Estivação e 
Gestão Empresarial: qual a 

relação entre eles?

Sempre gostei muito de 
entender os animais. 
Quando criança - e até a 
adolescência - lia muito a 
revista Super Interessante

Tive a grande sorte e o pri-
vilégio do meu irmão mais 
velho, Wilson Kazuo, assinar 

o título desde a primeira edição. 
Eu fico fascinado pela quantida-
de de espécies diferentes e como 
elas enfrentam as adversidades 
para sobreviver. Nesse tempo de 
isolamento e de grandes desafios, 
especialmente para quem é dono 
de empresa, lembrei-me de um 
peixe chamado piramboia. Trata-
se de um tipo de mistura de peixe 
e réptil. 

Não é um animal bonito de se 
ver, mas apresenta uma vantagem 
impressionante: ele consegue 
respirar dentro e fora d´água. 
Isso acontece, graças ao sistema 
respiratório que combina brân-
quias e pulmões. Essa vantagem 
permite à piramboia sobreviver 
na seca. Isso mesmo! Quando as 
águas do rio secam, o fundo dele 
fica evidente e tudo o que resta é 
lama, a piramboia entra em estado 
de dormência. 

É a chamada estivação, algo 
muito parecido com a hibernação 
dos ursos, que ocorre no inverno. 
Na estivação, o organismo entra 
em um modo de sobrevivência, 
consumindo o mínimo possível de 
energia, apenas o suficiente para 
manter os sinais vitais garantidos 
até a próxima chuva, que encha os 
rios. Mas como a piramboia sabe 
quando vai acontecer a nova fase 
de cheias nos rios? Pois é, ela não 
sabe e não precisa saber. 

Ela permanece em estivação por 
meses. Consegue ficar assim até 
quatro anos, se for necessário. As-
sim, quando cai a chuva, ela espera. 
Se o volume permanece constante, 

a piramboia sai do estado de esti-
vação e segue para os rios. Além 
de tudo, esse animal mantém uma 
reserva de energia para se arrastar 
até o rio mais próximo.

Vejo que o exemplo da piram-
boia pode ajudar muito algumas 
empresas de áreas como eventos, 
entretenimento, alimentação fora 
do lar, turismo e até de outros se-
tores. Vi muitas empresas destes 
segmentos se movimentarem para 
criar serviços on-line, investindo 
em capacitação e estrutura para 
o home office. 

Vi executivos e empresários 
debruçando em problemas e 
pensamentos, imaginando como 
criar uma fonte alternativa de 
receita e, infelizmente, acabarem 
perdendo mais dinheiro ainda. 
Consequentemente, diminuíram 
ainda mais o caixa, que já sofria 
nestes últimos três meses. A estra-
tégia da piramboia vale para essas 
empresas e empresários. Será que 
não é melhor ficar quietinho, sem 
se movimentar, sem gastar energia, 
mantendo o estado de estivação até 
que o ambiente melhore? 

Há quem diga que devemos fazer 
algo para mudar sempre. Mas, se 
os fatores externos inviabilizam 
a sobrevivência de qualquer ser, 
então, ficar parado talvez seja a me-
lhor ação a ser executada naquele 
momento. Quando a tempestade 
passar, os indicadores começarem 
a favorecer a economia e o mercado 
der sinal de vida, essas empresas 
podem começar a acordar e reto-
mar suas atividades aos poucos. 

A parte boa é que essa estratégia 
pode ajudar a armazenar o pouco 
de energia que sobrou (nesse caso, 
grana mesmo) para a retomada dos 
negócios. Se não houver como so-
breviver lá fora agora, pense nisso!

(*) - Especialista em gestão de negócios, 
é sócio-diretor da Prosphera Educação 

Corporativa, consultoria multidisciplinar com 
atuação entre empresas de diversos portes e 

setores da economia. 

Haroldo Matsumoto (*)

Coronavírus: aproximação 
de vacina anima mercados

Os investidores globais estão animados com a divulgação do payroll, relatório oficial sobre 
o mercado de trabalho americano, onde revelou a criação de 4,8 milhões de postos de 
trabalho em junho

Jefferson Laatus, Estrategista-
Chefe do Grupo Laatus, explica 
que apesar da positividade que a 
vacina traz, a onda 2 da Covid-19 
conduz para um equilíbrio nas 
notícias. “A vacina é um fator 
positivo quando somamos com a 
retomada econômica, mas temos 
que colocar os pés no chão e lem-
brar que a vacina não fica pronta 
esse ano por mais promissora que 
seja. A 2ª onda é possível e se voltar 
a fechar a economia vamos ver o 
mercado precificar negativamente. 
Então, estamos em um momento 
de equilíbrio entre comemorar os 
dados bons e abrir o olho para a 

realidade que o Coronavírus ainda 
está sem controle. 

O mercado fica muito em dúvida, 
e se vir a se assustar com o número 
de casos, vamos ver ele devolver o 
prêmio. Ou seja, muitos vão realizar 
o lucro que vem tendo com essas 
altas de recuperação e muitos vão 
começar a estocar suas operações e 
sair correndo com medo e preocu-
pação de perder seu dinheiro, e aí 
vamos ver algumas movimentações 
intensas. Então, esse ano ainda 
vai amargar o segundo semestre e 
ainda vamos sofrer com o Coronaví-
rus”, finaliza o Estrategista-Chefe. 
Fonte: Gueratto Press.
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Inconsistência de 
currículo é a ponta 

do iceberg nas 
contratações

A nomeação e 
exoneração relâmpago 
do ministro da 
educação ocorridas 
trouxe à tona um 
problema que já era 
grave

Mas que foi amplifi-
cado também na 
inciativa privada em 

razão do isolamento social 
provocado pela pandemia 
da Covid-19. A exigência 
do home office e a contra-
tação online primeiramente 
provocaram o temor dos 
gestores quanto à queda 
do engajamento e produti-
vidade dos colaboradores, o 
que, na maioria dos casos se 
provou infundado. 

Com este obstáculo supe-
rado, o maior desafio passou 
a ser o risco na contratação 
para a garantia do compor-
tamento ético em todos os 
níveis da organização. Se 
por um lado as crises geram 
muitas demissões, por outro 
elas também geram a neces-
sidade de preenchimento 
imediato de vagas. No caso 
atual, há a particularidade: 
como o contato entre as 
pessoas precisa ser mínimo 
e muitas empresas estão 
contratando sem sequer ver 
o colaborador pessoalmen-
te, como ser mais assertivo 
neste cenário sem aumentar 
os riscos?

De acordo com levanta-
mento da PwC de 2018, 
intitulada ‘Tirando a fraude 
das sombras’ – Pesquisa 
Global sobre Fraudes e Cri-
mes Econômicos, no Brasil a 
metade das empresas parti-
cipantes declarara que já foi 
vítima de fraude e 65% dos 
entrevistados acreditam 
que a oportunidade é o prin-
cipal fator que contribuiu 
para fraude. Se casos de cor-
rupção e desvio de conduta 
já ocorriam mesmo dentro 
do ambiente empresarial, 
como evitar que longe dos 
olhos e ouvidos dos colegas 
de trabalho as práticas an-
tiéticas proliferem?

A oportunidade faz o la-
drão e é muito importante, 
neste sentido, conhecer o 
histórico da pessoa para 
evitar surpresas negativas 
no futuro. O primeiro pas-
so começa com o processo 
seletivo, que sendo digital 
ou presencial deve contar 
com uma análise criteriosa 
do perfil do candidato. É 
preciso saber se ele real-
mente fala a verdade em sua 
apresentação, o que requer 
a análise dos documentos e 
a averiguação até do próprio 
currículo, vide o recente 
caso de Carlos Decotelli. 

O problema é que ir fundo 
em uma avaliação criteriosa 
demanda tempo, mão de 
obra e recursos, fatores que 
claramente são preciosos e 
não podem ser desperdi-

çados ainda mais em uma 
conjuntura adversa como 
a atual. As ferramentas 
tecnológicas neste sen-
tido vêm solucionar esta 
questão. De acordo com o 
Gartner, até 2023, os gastos 
organizacionais com tecno-
logias de gerenciamento de 
riscos para apoiar a devida 
diligência e monitoramento 
aumentarão em 50%.

Através do uso de mine-
ração de dados e crawling, 
é possível apontar com 
precisão o envolvimento 
de determinada pessoa ou 
empresa, seus sócios ou 
familiares, em casos de frau-
des, corrupção, lavagem de 
dinheiro, terrorismo, crimes 
ambientais ou emprego de 
mão de obra escrava e in-
fantil. Além disso, pode-se 
descobrir se a pessoa está 
politicamente exposta ou 
não. Tudo isso investigando 
mais de 1.300 fontes por 
meio do CPF em poucos 
minutos.

As informações são pro-
curadas junto a processos 
em todos os tribunais brasi-
leiros, Ministérios Públicos 
do Trabalho, COAF, OFAC, 
FATCA, OIT, assim como 
em cadastros negativos de 
crédito como Serasa e SPC 
para detectar a existência 
de cheques sem fundos e 
protestos, por exemplo. O 
segundo passo é prover trei-
namentos e conscientização 
do quadro de colaborado-
res, além de canais abertos 
de comunicação. 

Neste sentido vem a pre-
ocupação em demonstrar a 
cultura da empresa a todos, 
seu código de conduta e 
ética, algo que deve ser 
alvo de constante vigilância 
dos departamentos de RH 
e compliance. Adaptações 
exigem novas atitudes. A 
pandemia consolidou a 
mobilidade do home office 
como uma alternativa que 
veio para ficar e que, sem 
dúvida traz inúmeros bene-
fícios como a qualidade de 
vida de evitar o trânsito e a 
redução de custos. 

Por outro lado, a distância 
entre contratantes e con-
tratados também amplia as 
oportunidades para proble-
mas que podem ser apenas 
de imagem com uma demis-
são obrigatória cinco dias 
após a contratação, mas que 
podem ser mais sérios como 
manter um profissional mal 
intencionado tendo acesso a 
informações e ambientes es-
tratégicos por muito tempo 
trazendo prejuízos de toda 
espécie às organizações.

Felizmente, a tecnologia 
oferece condições para a 
perfeita adaptação. Mas 
ela só pode ajudar se for 
apoiada pela atitude. E aí 
depende de cada um.

(*) - É CEO da Kronoos, startup 
que oferece uma plataforma de 
compliance capaz de garantir a 

segurança necessária em qualquer 
tipo de parceria estratégica.

Alexandre Pegoraro (*)

O número de transações de compra e 
venda de empresas havia batido novo re-
corde em 2019 segundo estudos da KPMG, 
PWC e TTR. 

A expectativa dos principais players es-
pecializados era que 2020 fosse mais um 
ano de atividade recorde, pela consolidação 
da recuperação econômica e a aprovação de 
algumas das reformas que os economistas 
consideram necessárias para garantir o 
crescimento do Brasil.

Entretanto, no início de 2020, o mundo 
foi surpreendido por um “Black-Swan”: a 
Covid-19.

A pandemia, com transmissão exponen-
cial, exige medidas para evitar o colapso 
do sistema hospitalar de um país. Países 
asiáticos tais como Coreia do Sul, Taiwan, 
Japão, Singapura... tem focado no uso de 
máscaras, no reforço da capacidade hospi-
talar e, sobretudo, na detecção e isolamento 
dos contagiados, medidas “caras no curto 
prazo” e “baratas no longo prazo”. Já os 
países da Europa (com exceção da Suécia, 
Holanda e Eslováquia), assim como EUA, 
e Brasil, adotaram a medida “mais cara 
a longo prazo” que é o confinamento da 
população. 

Em consequência Brasil, Europa e EUA 
estão sofrendo a queda mais acelerada do 
PIB dos últimos anos, e estão tomando 
medidas bilionárias de auxílio à população. 
No caso brasileiro equivalendo a US$140bi 
(12% do PIB). Entretanto a crise está tendo 
efeitos diferentes dependendo do setor. 
Turismo, aviação, alguns varejistas, auto-
motivo..., foram afetados negativamente. 
Já saúde, e-commerce, alimentação..., 
aumentaram seu nível de atividade. Em 
crises passadas o número de transações 
diminuiu substancialmente: 32% em 2001 
e 2008, e 10% em 2014. O número de tran-
sações diminuiu no primeiro trimestre de 
2020 em 26%.

Conforme vimos, o foco de alguns países 
asiáticos tem sido investir em detecção/
isolamento para evitar o confinamento da 

Estudos indicam que o momento é excelente 
para a aquisição de empresas.
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Devido a essa movi-
mentação, os peque-
nos empreendedores 

têm se tornado cada vez mais 
vulneráveis aos ataques de 
hackers já que, diferente 
de grandes corporações, 
que possuem protocolos e 
soluções de segurança bem 
estruturadas, como as VPNs, 
empresas menores não utili-
zam soluções robustas para 
evitar esses ataques. 

Segundo um levantamento 
da Zyxel, 2/3 das pequenas 
e médias empresas estão 
enfrentando ataques ci-
bernéticos pelo mundo. 
A urgência do isolamento 
acelerou a mudança para 
o trabalho remoto e muitos 
desses empreendedores não 
implementaram medidas de 
segurança adequadas. “Mui-
tas empresas não tiveram 
tempo para se preparar para 
lidar com as vulnerabilidades 
de segurança das conexões 
domésticas. 

Outras ainda não enxer-
gam a importância de adotar 
soluções para se proteger de 
ataques e há ainda a falsa im-
pressão de que um pequeno 
negócio não precisa se pre-
ocupar com a segurança de 
dados, o que é um erro. As 
empresas que não possuem 

Maioria das pequenas e médias empresas estão enfrentando 
ataques cibernéticos pelo mundo.

de
fe

sa
ne

t.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Mundo bate recorde 
de produção de lixo 
eletrônico 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A International Solid Waste 

Association é uma associa-
ção internacional sediada em 
Viena, Áustria, não governa-
mental e sem fins lucrativos, 
que trabalha para promover e 
desenvolver os cuidados com 
resíduos sólidos ao redor do 
mundo, buscando uma socie-
dade sustentável. 

Seu relatório anual informa 
que, no ano de 2019, o mundo 
bateu seu recorde de produção 
de lixo eletrônico, com boa par-
te sendo equipamento ligado 
à tecnologia da informação: 
53,6 milhões de toneladas, o 
equivalente a 7,3 quilos por 
habitante - na Europa esse 
número chegou a 16,2 quilos 
por habitante. 

Como diz o relatório anual, 
acredita-se que em 2030 serão 
74 milhões de toneladas em todo 
o mundo. A maior parte desse 
lixo é constituída por material 
plástico e metal barato, mas 
também há cobre, ouro e outros 
metais preciosos, que se fossem 
totalmente reciclados, valeriam 
cerca de 57 bilhões de dólares. 

Deve-se registrar que mate-
riais extremamente perigosos 
para a saúde e para o meio 
ambiente, especialmente os 
provenientes de telas e bate-
rias, também compõem esse 
lixo. Além disso, boa parte do 
pouco que é reciclado, é feito 
de forma manual, sem qualquer 
cuidado com a saúde dos tra-
balhadores envolvidos. 

Infelizmente ainda estamos 
muito longe de termos uma 
tecnologia da informação real-
mente verde. 

(*) - É Doutor em Ciências pela 
USP e professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Crise de momento aumenta o 
risco de ataques hackers a PMEs
Com o avanço do novo Coronavírus, desde o início do ano as empresas passaram a adotar o esquema 
de trabalho home office

“A maioria dessas ameaças 
são distribuídas via e-mails, 
em combinação com cam-
panhas nas redes sociais e 
links maliciosos. Então, é 
importante lembrar que as 
empresas precisam oferecer 
ferramentas e treinamento 
de conscientização de se-
gurança constante e repeti-
damente, independente do 
número de funcionários. Não 
existe uma resposta simples 
sobre o que cada empresa 
precisa, pois dependendo 
do ambiente de negócios, é 
necessário implantar a solu-
ção de segurança apropriada 
para enfrentar a ameaça e 
defender os seus aplicativos, 
ativos e dados”, completa o 
executivo.

Para contribuir com os pe-
quenos empresários durante 
a pandemia, a Zyxel oferece 
o 1º ano de licença de uso 
gratuita para firewall UTM 
e garantia de até 5 anos do 
produto.  Entre os principais 
diferenciais, a empresa tem 
suporte técnico em portu-
guês, RMA avançado, no 
qual o produto com defeito 
é substituído por outro, até 
que se realizem os testes 
para identificação e correção 
do problema. Mais informa-
ções: (www.zyxel.com).

nenhum tipo de bloqueio 
contra softwares malicio-
sos podem sofrer prejuízos 
financeiros significativos, 
além do comprometimento 
de informações sigilosas de 
terceiros, por exemplo”, 
comenta Arnaldo Mapelli, 
gerente comercial da Zyxel.

A boa notícia é que com 
iniciativas práticas e al-
gumas mudanças simples 
de comportamento é pos-
sível diminuir, e muito, o 
risco de sofrer ataques de 
invasores. Investir em um 
firewall UTM com recursos 
avançados, por exemplo, é 
fundamental para garantir 
a segurança da rede e se 
adequar à Lei Geral de Pro-

teção de Dados (LGPD). 
“O firewall é uma ferra-

menta de proteção contra 
diversos tipos de ameaças 
externas provenientes da 
internet, além de otimizar 
o gerenciamento. Antes de 
investir numa solução como 
essa é preciso considerar al-
guns fatores, como facilida-
de de uso, velocidade na co-
nexão, número de usuários, 
garantia, suporte técnico, 
relatórios personalizáveis, 
entre outros”, explica. Além 
disso, migrar de uma rede 
de conexão doméstica para 
uma infraestrutura mais 
profissional é outro reforço 
que serve como barreira de 
proteção. 

Pandemia gera ótimas oportunidades 
para comprar empresas

população. A JP Morgan já anunciou que 
a queda do número de transações na Ásia 
durante o primeiro semestre de 2020 foi 
de apenas 7%. Na prática, em segmentos 
afetados positivamente, a atividade não 
tem sido alterada substancialmente. Já 
em segmento afetados negativamente, a 
movimentação tem continuado (porém 
com ritmo menor) pelo interesse de alguns 
investidores estratégicos com caixa e visão 
de longo prazo e fundos que procuram 
empresas em dificuldades.

De fato, o momento é excelente para a 
aquisição de empresas: estudos mostram 
que, 2 anos após a transação, o retorno 
das aquisições realizadas durante uma 
crise é 10% superior ao das aquisições 
concretizadas em momentos de bonança 
econômica. Por exemplo a Totvs anunciou 
que vai continuar com sua estratégia de 
aquisições, e separou R$1bi para novas 
compras de empresas. De outro lado, o 
processo de comprar empresa, também foi 
afetado pois algumas  negociações podem 
demorar algo mais pelas restrições de via-
gens de executivos. 

Contudo, as Due Diligences, que já eram 
realizadas na “nuvem” não foram afetadas. 
Ainda, os assessores financeiros de primei-
ra linha conseguem contatar investidores 
(agora com menos viagens) com maior fa-
cilidade. Fonte e mais informações: (www.
capitalinvest-group.com).

Erick Matheus dos Santos (*) 

As organizações estão sentindo o 
calor e a pressão para inovar e criar 
maneiras de fazer com que seus negó-
cios permaneçam relevantes. 

Para as instituições financeiras, em 
particular, esta situação é ainda mais 
presente devido à forte concorrência 
dos gigantes do setor, bem como as 
startups “nascidas digitais”. Com o 
cenário regulatório em constante 
mudança, equilibrar requisitos regu-
lamentares e de conformidade com-
plexos com esforços para aumentar a 
eficácia e reduzir custos por meio da 
transformação digital, exigirá proces-
sos de negócios mais inteligentes e que 

Inovação e novas maneiras de proteção de dados 
demandam atenção com a segurança 
da informação. 

As inovações permitem o acesso ide-
al do usuário aos sistemas, garantindo 
a manutenção das medidas de segu-
rança apropriadas. Para um número 
crescente de organizações, usuários 
internos e externos estão acessando 
sistemas de todo o mundo e de uma 
variedade de dispositivos. Isso significa 
que as identidades desses usuários e 
seus acessos associados, em vez da 
rede, estão formando o novo limite de 
segurança em torno da organização. 

Essa mudança de paradigma destaca a 
importância de acertar o gerenciamento 
de identidade e acesso (IAM), tanto para 

facilitar os negócios quanto para ficar à 
frente dos requisitos de auditoria, con-
formidade e regulamentação. Analisan-
do a Instrução Normativa nº 001/2001, 
temos o Princípio da Segregação 
de Funções, uma regra de controle 
interno para evitar falhas ou fraudes 
na entidade, descentralizando o poder 
e estabelecendo independência para 
as funções de execução operacional, 
custódia física e contabilização da 
informação. Ela alerta que ninguém 
deve ter sob sua inteira responsabili-
dade todas as fases inerentes a uma 
operação. 

A informação tem um ciclo de vida de 
quatro fases: manuseio, no qual dado é 

criado e manuseado; transporte, que são 
os meios para o envio dos dados de um 
local a outro; armazenagem, onde o dado 
está guardado/custodiado; e descarte, ou 
seja, quando se dá o ciclo final à informa-
ção. Analisando estas etapas, um dado 
pode ser vazado como ato intencional em 
algumas dessas fases para obter algum 
ganho ou vantagem e, em um ambiente 
competitivo, cujas mudanças de processo 
e tecnologia podem impulsionar a orga-
nização a novos patamares ou causar 
riscos significativos e possíveis impactos 
negativos, é crucial a adoção de medidas 
de segurança para que dados não caiam 
nas mãos de alguém mal-intencionado 
em qualquer etapa do seu ciclo de vida. 

Cabe a adoção de procedimentos 
de segurança como estratégia de 
prevenção de ataque cibernético, 

evitando o vazamento de informações 
sigilosas das empresas. Portanto, para 
permanecer relevante e permitir que a 
empresa tenha sucesso em um cenário 
em rápida mudança, mantendo uma 
forte postura de risco e segurança, 
programas, processos, governança e 
tecnologia de gerenciamento de iden-
tidade e acesso precisam ser alinhados. 

Investir em uma equipe capacitada na 
terceirização deste serviço que seja espe-
cializada, com profissionais que tenham 
domínio do tema e que sejam capacitados 
para proteger seus dados, deve ser levado 
em consideração num mundo cada vez 
mais digital e com empresas ingressando 
para a cultura Data Driven. 

(*) - É consultor sênior de auditoria interna e 
assessoria financeira da ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para gestão de riscos. 



Educação a.C. e d.C

Cinco anos em três 
meses. O número 
pode assustar aos 
mais céticos, porém, 
essa é a estimativa 
do desenvolvimento 
da educação com o 
quadro da pandemia 
que se instalou mundo 
afora

Desde a Segunda 
Guerra Mundial, as 
escolas de todo o 

mundo não eram fecha-
das ao mesmo tempo e 
pelo mesmo motivo. Essa 
medida fez com que, es-
pecificamente no Brasil, as 
diferenças entre o público 
- seja ele federal, estadual 
ou municipal – e o privado 
fossem completamente 
escancaradas e, mais do 
nunca, enxergou-se que o 
sistema educacional brasi-
leiro precisa se reinventar. 
A educação tradicional, 
que costumava caminhar a 
passos lentos no processo 
de digitalização, precisou 
acelerar, como nunca, sua 
modernização.

Mundialmente, mais de 
1,5 bilhão de alunos e 60,3 
milhões de professores de 
165 países foram afetados 
pelo fechamento de escolas 
devido à pandemia do Co-
ronavírus. No Brasil, foram 
52,8 milhões de alunos afe-
tados, da educação infantil 
ao ensino superior. 

O que antes era um mode-
lo engessado, com aulas tra-
dicionais em sala, chamadas 
de presenças, provas com 
fiscais e horários definidos 
para educação física e re-
creio, por exemplo, tornou-
se um modelo flexível com 
aulas on-line e gravadas, 
avaliações que não proíbem 
consulta e um aumento na 
interação dos estudantes 
com professores, seja du-
rante a aula ou em chats 
dos sistemas de aula. 

Um modelo de ensino 
focado no resultado, onde o 
aluno torna-se responsável 
por seu aprendizado e as 
escolas precisam ensinar 
além das disciplinas tradi-
cionais. Será preciso ensinar 
sobre gestão de tempo, 
empreendedorismo, edu-
cação financeira, além de 
desenvolver competências 
socioemocionais. 

Antes da Covid-19 (a.C.) 
o termo da moda era “Edu-
cação 4.0”, em alusão à 
quarta revolução industrial, 
guiada pela internet, com 
digitalização, coleta e análi-
se de dados. Uma iniciativa 
principalmente do setor 
privado para impulsionar 
os resultados do Brasil que, 
de acordo com o Programa 
Internacional de Avaliação 
de Estudantes da OCDE, 
nos coloca muito abaixo da 
média dos 79 países anali-
sados na última avaliação. 

Em matemática, estamos 
na 70º posição; em ciências, 
na 66º; em leitura, somos o 
57º. Porém, essa nova ten-
dência caminhava a passos 
curtos, uma vez que poucas 
escolas ofereciam condi-
ções tecnológicas e estrutu-
ra pedagógica para suportar 
tamanhas mudanças.

A situação em que nos 
encontramos é difícil e de-

safiadora.  A crise de apren-
dizagem já percebida em 
todo o mundo é resultado da 
ineficácia já presente no en-
sino presencial [analógico]. 
Os estudantes se formam 
nas escolas com déficits 
significativos em relação ao 
que deveriam ter aprendido 
e os impactos de uma edu-
cação básica problemática 
acontecem como uma cas-
cata, prejudicando todos os 
ensinos posteriores. 

Estamos assistindo a uma 
verdadeira revolução no en-
sino, onde educadores não 
apenas precisam, mas es-
tão experimentando novas 
possibilidades de ensinar. É 
surpreendente ver como os 
estudantes, pais e escolas 
adotaram, efetivamente, 
um perfil colaborativo no 
processo de aprendizagem 
e isso é um grande avanço 
para um dos setores mais 
resistentes às mudanças 
advindas das novas tecno-
logias. É o que chamamos 
de inovação aberta, com 
a participação de vários 
agentes.

Do ponto de vista de 
formação de professores, 
será preciso que o ensino 
superior reveja os currículos 
dos cursos, uma vez que a 
incorporação de tecnologias 
não é trabalhada pela gran-
de maioria das faculdades 
de Pedagogia na formação 
inicial dos professores. A re-
volução que estamos viven-
do na educação vai exigir 
que os profissionais façam 
uma aplicação bem feita da 
tecnologia no seu cotidiano 
e isso não significa apenas 
usar a tecnologia para a 
transmissão das aulas, mas 
quer dizer que é preciso 
desenvolver uma proposta 
e uma prática pedagógica 
baseada nela.

Não podemos deixar de 
analisar sob o ponto de vis-
ta econômico. A educação 
nunca mais será a mesma e 
muitas instituições de ensi-
no não sobreviverão a essas 
mudanças. Planejamento 
passa a ser fundamental 
para que as escolas pos-
sam entender esses “novos 
alunos”, que buscam muito 
mais que uma formação 
escolar, mas desejam um 
projeto educacional inova-
dor, focada nos resultados, 
com metodologias ativas e 
um ensino híbrido, que leve 
o estudante para o ambiente 
escolar presencial apenas 
quando for necessário. 

Claro que a educação de-
pois do Coronavírus (d.C.) 
não terá uma conversão 
definitiva do ensino pre-
sencial para o virtual. Na 
era pós-pandemia, mais do 
que nunca, será necessário 
estar aliado à tecnologia. 
Temos que aproveitar este 
momento para aprender e 
desenvolver recursos tec-
nológicos que são essenciais 
para projetarmos o futuro, 
que já é presente. Um pre-
sente que exige estimular 
ainda mais o aprendizado e 
possibilitar, de maneira in-
teligente, o melhor uso das 
ferramentas e plataformas 
da internet.

 
(*) - Empreendedor, CEO e fundador 

da Ensinar Tecnologia, sócio da 
Pitang Consultoria, Sunrise, Brainy 

Resolutions, VP de Inovação da 
Sucesu-PE e do Instituto Êxito de 

Empreendedorismo.

Claudio Castro (*)

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

agência de confiança, ou ligue para

3106-4171
netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 08 de julho de 202010 Negócios
Empresas 
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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: MANOEL CLEMENTE DA SILVA, estado civil viúvo, profissão taxista, 
nascido em Riacho das Almas, PE, no dia (26/10/1967), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Abdias Clemente da Silva e de Amarina Maria Clemente. A preten-
dente: DOMINGA APARECIDA OLIVEIRA SILVA, estado civil viúva, profissão cuidadora 
de idosos, nascida em Itinga, MG, no dia (01/08/1976), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio da Silva Cardoso e de Amélia Gonçalves de Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: FABRICIO ROGERIO DE BRITO, estado civil divorciado, profissão moleiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Afonso de Brito e de Fabiana Cordeiro. A pretendente: MAYARA 
APARECIDA MOREIRA FELICIO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP, no dia (02/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Felicio e de Beatriz Regina Moreira Felicio.

O pretendente: BRENO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Eduardo dos Santos Oliveira e de Jaqueline Alves de Almeida. A 
pretendente: JOYCE FERREIRA GOMES, estado civil solteira, profissão ajudante geral, 
nascida em Sorocaba, SP, no dia (29/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jerri Adriano Ferreira Gomes e de Lucineia Ferreira Diniz.

O pretendente: GABRIEL ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista 
junior, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Martins de Souza e de Patricia Alves Leite de 
Souza. A pretendente: NICOLE GUEDES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
técnica de saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Carlos Enéas dos Santos e de 
Michele Guedes dos Santos.

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE ROSA, estado civil divorciado, profissão gerente 
de vendas, nascido em Santo André, SP, no dia (16/09/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alexandre Rosa e de Aparecida Honorato da Silva. 
A pretendente: RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profissão psicó-
loga, nascida em Niterói, RJ, no dia (30/09/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Martins da Silva e de Amara Josefa do Nascimento Silva.

O pretendente: LIDIOMAR OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em Conceição da Barra, ES, no dia (03/02/1979), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar Alves Silva e de Geni Oliveira 
Silva. A pretendente: WALDEJANE BATISTA VICENTE, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em Pesqueira, PE, no dia (05/05/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Aluizio Vicente e de Maria de Lourdes Batista Vicente.

O pretendente: WELINGTON FRANCISCO DAS CHAGAS, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Francisco das Chagas e de Josefa Irineu Nunes das 
Chagas. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Gicelde Ribeiro dos Santos e de Ana Cristina dos Santos.

O pretendente: WARRIORS WILLIAMS FONSECA DE LIMA, estado civil solteiro, 
profissão balconista, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (08/01/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Williams José Fonseca de Lima e 
de Márcia Regina Fonseca de Lima. A pretendente: SILVIA LIGIA DE PÁDUA, estado 
civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(05/12/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Diogo 
de Pádua e de Maria Ligia de Pádua.

O pretendente: RAFAEL GUSTAVO SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joab de Lima Silva e de Daisy Elaine Silva. A pretendente: JOSIANE 
CAMILO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (14/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Josimar Camilo dos Santos e de Cicera Soares da Silva.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO LIMA GERONIMO DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teiro, profissão representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1996), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Mardone de Oliveira e 
de Patricia Lima Geronimo. A pretendente: CAMILLA FERNANDES ROSENDO SILVA, 
estado civil solteira, profissão representante comercial, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (03/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jackson 
Camilo Rosendo Silva e de Luciene Fernandes dos Santos.

O pretendente: RAIMUNDO DA SILVA DOMINGOS, estado civil solteiro, profissão en-
carregado, nascido em Meruoca, CE, no dia (23/09/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Domingos e de Maria de Lourdes 
da Silva Domingos. A pretendente: LETÍCIA DIONISIO, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Dionisio.

O pretendente: AMAURÍ GONÇALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Xique-Xique, BA, no dia (15/07/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Gonçalves do Nascimento e de Cristina Gonçalves 
do Nascimento. A pretendente: VALCENIR PEREIRA BASTOS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em Xique-Xique, BA, no dia (27/11/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdenir Pereira Bastos e de Mirian Nunes Bastos.

O pretendente: SILAS HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de supermercado, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (27/09/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Henrique da Silva e de Josefa 
Cabral da Silva. A pretendente: ACIOLÍ GUTIERRES MONTEIRO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Monteiro e de Alessandra Gutierres.

O pretendente: DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rodinei Barbosa dos Santos e de Eliane Izabel do Nas-
cimento. A pretendente: PALLOMA NAVARRO PIRES, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Correia Pires e de Lilian Cristina da Silva Navarro.

O pretendente: VINICIUS JONATHAN CAETANO, estado civil solteiro, profissão advoga-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Rogerio Caetano e de Cristiane de Paula de Oliveira. A pre-
tendente: ANGELA DE SOUZA CORREIA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, 
nascida em Palmas de Monte Alto, BA, no dia (16/11/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Arão Correia Pinto e de Rozeni de Souza Nascimento.

O pretendente: THIAGO PEREIRA LOPES DE LIMA, estado civil divorciado, profissão 
técnico de telecon, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rene Antonio de Lima e de Maura Lopes da Silva. 
A pretendente: ALINE ALVES DOROTEIO, estado civil divorciada, profissão cuidadora 
de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Doroteio Neto e de Maria Alves Bida.

O pretendente: PABLO JOSÉ MATHIAS, estado civil solteiro, profissão chapeiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (14/10/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sergio José Mathias e de Marcia Maria Francelino. A pretendente: ISABEL 
CRISTINA BRITO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Renato da Silva e de Estelina Maria de Brito Souza Silva.

O pretendente: VITOR SOUSA BARRETO, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gileno Pereira Barreto e de Lourdes Ferreira Sousa. A pretendente: 
FERNANDA NASCIMENTO CAMARGO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (01/10/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Camargo e de Maria Aparecida do Nascimento Camargo.

O pretendente: PETERSON WASHINGTON SANTANA DE JESUS, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/02/1999), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo de Jesus e de Elisete 
Barbosa Santana de Jesus. A pretendente: GEOVANIA MARIA DE SANTANA LIMA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/10/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Jose de Santana 
Lima e de Rita Maria da Silva.

O pretendente: MAGDEILSON LYRA DE MORAIS, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em João Pessoa, PB, no dia (10/01/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Magdiel Alves de Morais e de Dilce Lyra de Morais. 
A pretendente: MICHELE APARECIDA ROSA ANTONIO, estado civil divorciada, profis-
são professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Vicente Antonio e de Eliza Rosa dos Santos.

O pretendente: IGOR HENRIQUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nailton Dias de Souza e de Leiva Cordeiro de Souza. A pretendente: 
REJANE DE LIMA ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Buíque, 
PE, no dia (25/03/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arlindo Benício de Araújo e de Ivanilda Carlos de Lima.

O pretendente: JOÃO CARLOS BOMFIM, estado civil solteiro, profissão promotor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Zenária Bomfim. A pretendente: LILIAN FERNANDA COSTA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (05/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Carlos da Silva e de Floriza Dias da Costa Silva.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DA COSTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Altamira do Paraná, PR, no dia (11/12/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves da Costa e de Elza da Costa. A pretendente: 
SANDRA REGINA ALVES, estado civil divorciada, profissão funcionária pública estadual, 
nascida em Assis Chateaubriand, PR, no dia (11/02/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Honofre Teodoro Alves e de Maria Zilda Alves.

O pretendente: CLAUDIONOR PEREIRA DE LACERDA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Xique-Xique, BA, no dia (29/10/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Júlio Pereira de Brito e de Maria Pereira de Lacerda. A 
pretendente: DANIELA DE PAIVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ivete Donizete de Paiva.

O pretendente: GILSON ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor de 
loja, nascido em Monte Santo, BA, no dia (15/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gregorio Barbosa da Silva e de Maria Assis Rocha da 
Silva. A pretendente: JACKELINE DA SILVA ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Monte Santo, BA, no dia (13/02/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marinho de Andrade Silva e de Davina Angela da Silva.

O pretendente: JOSE VICTOR TELES SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Angela Teles Silva. A pretendente: DENISE MACEDO DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/11/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Candido de Oliveira 
e de Janice Macedo da Silva.

O pretendente: REGINALDO JOÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Domingos de Lima e de Doralice Emilia de Lima. A preten-
dente: ELISABETE DOS REIS SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Presidente Jânio Quadros, BA, no dia (14/07/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José da Silva e de Teresa Maria dos Reis Silva.

O pretendente: RICARDO HABERMANN DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
funcionário público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Wilson Janoario de Araujo e de 
Celiza Habermann de Araujo. A pretendente: LISIÂNE DOS SANTOS GIL, estado civil 
solteira, profissão balconista, nascida em Ipaussu, SP, no dia (31/08/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco Gil e de Maria dos 
Santos Gil.

O pretendente: MARCIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Maria da Conceição. A pretendente: IVANISE MA-
RIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Recife, PE, no dia 
(24/07/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Inacio 
da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: RONALDO BATISTA SANTOS, estado civil divorciado, profissão cozi-
nheiro, nascido em Ruy Barbosa, BA, no dia (28/01/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gerson Carlos dos Santos e de Giselia da Silva 
Santos. A pretendente: MIRELE APARECIDA LIMA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Martins de Sousa e de Marta Lima de Holanda.

O pretendente: RAFAEL LOPES FAGUNDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profis-
são técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Fagundes de Souza e de 
Adelina de Jesus Pereira Lopes Souza. A pretendente: GISELE SANTANA, estado civil 
solteira, profissão analista de processos, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/01/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gustavo Santana e de 
Telma Jesus dos Santos Santana.

O pretendente: KEVIN MONTEIRO SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ednilson Monteiro Santos e de Fabiana dos Santos. A 
pretendente: MILENA SOUZA DE LIRA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Gonçalves de Lira Filho e de Rosemeire Souza Oliveira.

O pretendente: RONNY GALDINO DOS REIS, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Renato dos Reis Filho e de Lenilde Galdino da Silva. A 
pretendente: SHIRLIANE DO NASCIMENTO MEDEIROS, estado civil solteira, profis-
são escrevente de cartório, nascida em Juazeiro, BA, no dia (28/07/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Moura de Medeiros e de Rosa 
Maria do Nascimento Medeiros.

O pretendente: ELIODORO DIAS DE ANDRADE, estado civil divorciado, profissão 
técnico de manutenção, nascido em Casa Nova, BA, no dia (13/09/1972), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Dias de Andrade e de Iracema 
Maria Viana Andrade. A pretendente: ROSANGELA NOGUEIRA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão professora, nascida em Juazeiro, BA, no dia dez de novembro 
de mil novecentos e setenta e sete (10/11/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Raimundo Manoel e de Maria Nogueira dos Santos.

O pretendente: LUCAS MENDONÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Clemente de Oliveira e de Cacilda Mendonça 
de Oliveira. A pretendente: KAROLINE SILVA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elias Felix da Cruz e de Maria Cristina da Silva.

O pretendente: THOMAS FARIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista fiscal, 
nascido em Arujá, SP, no dia (14/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Isaias Ferreira da Silva e de Sonia Aparecida Ferreira de Faria da 
Silva. A pretendente: TANIA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão escriturário 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Henrique Oliveira de Souza e de Elizabete 
Alves Silva de Souza.

O pretendente: WELLINGTON BLENDOW BORGES OLIVEIRA SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão armador, nascido em Santo André, SP, no dia (05/02/2002), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Willian Oliveira Santos e de Erondina 
Aparecida Borges. A pretendente: DANIELLA NASCIMENTO BASSI, estado civil soltei-
ra, profissão desenvolvedora de web, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Everton Bassi e de Elaine 
Santos do Nascimento.

O pretendente: THIAGO BARBOZA DE MELO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcelo França de Melo e de Maria José Rodrigues Barboza de 
Melo. A pretendente: YADY ESTEVAM DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/2002), residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo, SP, filha de Sergio Estevam dos Santos e de Cristiane Eloi dos Santos.

O pretendente: EDMUNDO LOPES ROCHA, estado civil viúvo, profissão auxiliar de 
cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Martins Rocha e de Zilda Lopes da Silva. A 
pretendente: GILMARA BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cos-
tureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1971), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Janice Bispo dos Santos.

O pretendente: RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
conferente de carga, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1991), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandi Pereira do Nascimento e de Maria 
Helena de Almeida. A pretendente: IVANÁRIA SANTOS DE JESUS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Salvador, BA, no dia (16/10/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Leandro da Conceição de Jesus e de 
Ivonete Francisco dos Santos.

A pretendente: TALITA CRISTINA ANJOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
ajudante de cozinha, nascida em Suzano, SP, no dia (25/05/1990), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio dos Santos e de Maria Lidia 
dos Anjos Costa. A pretendente: DIANA PEREIRA DE LUCENA, estado civil solteira, 
profissão ajudante de cozinha, nascida em João Alfredo, PE, no dia (06/12/1988), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal José Reis e de Maria 
Pereira de Lucena.
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAFAEL DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, esta-
do civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/03/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Eduardo Carlos Vernilho de Lima e de Leni Ruiz 
de Lima. A pretendente: JÉSSICA YURI SOUZA ARAUJO; de nacionalidade brasileira, 
profissão figurinista, estado civil solteira, nascida em Atibaia - SP, no dia (04/10/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Edison Souza 
Araujo e de Nanci Akemi Hasimoto Souza Araujo.

O pretendente: PETERSON CALDEIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/10/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Peterson Caldeira e de 
Gabriela Santos de Freitas. A pretendente: SABRINA STEFANI E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão recepcionista bilíngue, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (23/01/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Eric Stefani e Silva e de Maria Cristina Stefani e Silva.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão auxiliar de farmácia, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(30/03/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nilton 
Ferraz de Toledo e de Sonia Maria Pereira de Toledo. A pretendente: ANDREA DE CAR-
VALHO LAVIA, de nacionalidade brasileira, profissão analista administrativo, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/01/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Lavia e de Mônica Lima de Carvalho Lavia.

O pretendente: DIOGENES FREITAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profis-
são autônomo, estado civil divorciado, nascido em Acopiara - CE, no dia (08/05/1976), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Adonisio de 
Oliveira e de Francisca Vaemir de Oliveira. A pretendente: RAFAELA FERREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em 
João Pessoa - PB, no dia (02/05/1982 ), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Antonio Alves da Silva e de Eliane Nunes Ferreira.

O pretendente: CLEITON FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
TEC segurança do trabalho, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(24/11/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francinaldo 
Osório da Silva e de Benedita Ferreira de Oliveira Silva. A pretendente: ELISÂNGELA 
RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão TEC segurança do trabalho, 
estado civil divorciada, nascida em Guararapes - SP, no dia (25/12/1977), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Ribeiro da Silva e de 
Dirce de Oliveira Pereira.

O pretendente: NILTON CÉSAR PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/12/1966), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Pereira Filho e 
de Delourdes Pastrolin Pereira. A pretendente: DIANA APARECIDA BATISTA, de na-
cionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Rio do Sul - SC, 
no dia (31/08/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Rodolfo Batista e de Albertina Heinzen Batista.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILBERTO CARLOS DOS SANTOS, profissão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Alberto dos Santos e 
de Josefa Maura dos Santos. A pretendente: JOANA ANGELICA LUZ GONÇALVES, 
profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Waldecio 
Severino Gonçalves e de Simone Angelica Luz Gonçalves.

O pretendente: CLEILSON FABIANO DA SILVA, profissão: contador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Almeida da Silva e de Maria Aparecida 
Barbosa da Silva. A pretendente: FRANCISCA GIRLENA NUNES BRAZ, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Castanhal, PA, data-nascimento: 
27/12/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Reinaldo Braz e 
de Maria Elizabete Bezerra Nunes.

O pretendente: JACKSON ASSIS RIBEIRO, profissão: técnico enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José de Jesus Ribeiro e de Maria das Graças 
Assis Silva. A pretendente: LETÍCIA ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jurandir de Souza Silva e de Cleonice 
Alexandre da Silva.

O pretendente: WELDER HENRIQUE PEDROSO, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clementino Pinto Pedroso e de Pascoalina 
Pereira Pedroso. A pretendente: ALESSANDRA AGUIAR BORGES LAZO, profissão: 
agente de apoio, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Trujillos Dias Lazo 
e de Veralucia Aguiar Borges Lazo.

O pretendente: ROGER TOTH BERNARDES, profissão: assistente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Augusto Bernardes e de Eloina Toth 
Bernardes. A pretendente: RENATA PEDRO NOVAES, profissão: auxiliar de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Grigorio Belarmino dos Santos Novaes e de 
Caroelita Pedro Novaes.

O pretendente: LUCAS XAVIER DIAS DE PAULO, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Xavier de Paulo e de Maristela Dias de 
Paulo. A pretendente: ALESSANDRA ARAUJO BELLINI, profissão: veterinária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Donizete Vieira Bellini e de Suzelene 
Francisco de Araujo Vieira Bellini.

O pretendente: GERALDO PEREIRA DA SILVA, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Coroaci, MG, data-nascimento: 31/01/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Durcelina Francisca da 
Costa. A pretendente: IRENE VIEIRA AMANCIO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1967, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Geraldo Aparecido Amancio e de Isabel Vieira da Rocha 
Amancio.

O pretendente: MATHEUS CAMPOS DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geldo Alves de Oliveira e de Francisca Francimar 
Campos de Oliveira. A pretendente: ALANIS PROENÇA REIS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sandro Rodrigo Reis e de Patricia 
Guerra Proença.

A pretendente: ANA PAULA SERAPIÃO DE ALMEIDA, profissão: supervisora de call 
center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lineu Barbosa de Almeida e de 
Aparecida Serapião de Almeida. A pretendente: MARISOL APARECIDA PITTNER, 
profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/04/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gustavo 
Jorge Pittner e de Celia Dal Bello Pittner.

O pretendente: ALEXANDRE ROCHA DE SOUZA, profissão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/04/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ozidio Rodrigues de Souza e de 
Elisabete Simone Rocha de Souza. A pretendente: KAREN STEPHANIE AREIAS LIMA, 
profissão: supervisora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Bragança 
Paulista, SP, data-nascimento: 27/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Mauricio Maciel Lima e de Márcia Aparecida Areias.

O pretendente: RAFAEL LIMA ALEXANDRE, profissão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Nelson Augusto Alexandre e de Patrícia Aparecida Lima 
Alexandre. A pretendente: FRANCISCA KALYNE ALVES FERREIRA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Cascavel, CE, data-nascimento: 
26/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Laurimar 
Ferreira e de Isabel Alves da Silva.

O pretendente: ANDRE ANDERSON SOUZA DA SILVA, profissão: encarregado de 
dep. pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/07/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adenilson Moraes da 
Silva e de Eliude de Souza Silva. A pretendente: SARAH CASSIANO DE LIMA SILVA, 
profissão: encarregada de dep. contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Moises Luis de Lima Silva e de Soraia Cassiano Silva.

O pretendente: HERODES DINIS MARINHO, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 25/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José do Egito Marinho e de Maria Aparecida de 
Souza. A pretendente: MONIQUE DEDONE, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Flávio Luis Dedone e de Roberta Aparecida 
Pergoli dos Santos Dedone.

O pretendente: TIAGO CAZELLI DA SILVA, profissão: torneiro mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Fernandópolis, SP, data-nascimento: 18/11/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Raimundo da Silva e de Juraci Aparecida 
Cazelli da Silva. A pretendente: CAMILA APARECIDA MELO DOS SANTOS, profissão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Salomão Ribeiro dos 
Santos e de Iracema Melo dos Santos.

O pretendente: CELSO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, profissão: corretor de 
seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Pereira dos Santos e de Maria 
Pereira da Mota dos Santos. A pretendente: SABRINA CHAGAS CABRAL, profissão: 
corretora de seguros, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 
11/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jackson Souza Cabral 
e de Dulcineia Dias Chagas.

O pretendente: REGINALDO FURTADO DE CARVALHO, profissão: estudante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Waldeci Castro de Carvalho e de Raimunda 
Xavier Furtado de Carvalho. A pretendente: POLIANA VIANA ANDRADE, profissão: 
promotora de eventos, estado civil: divorciada, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-
nascimento: 11/01/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanda Lúcia 
Viana Andrade.

O pretendente: HENRIQUE FACHINETTI, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Fachinetti e de Maria Elena Gois Fachinetti. A pretendente: 
JÉSSICA DA SILVA SOUZA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Elio Oliveira de Souza e de Edicléia da Silva Souza.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA, profissão: tecnólogo 
em automação, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
07/12/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de 
Isabel Cristina Siqueira da Silva. A pretendente: PRISCILA JARDIM CINALLI, profissão: 
fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Cinalli e 
de Valdenir Aparecida Barbosa Cinalli.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique Ferreira 
Rodrigues e de Marlene Cirula. A pretendente: MAYARA LA SELVA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Enoque Pereira da Silva e de Theresa 
Aparecida La Selva Silva.

O pretendente: GERSON ALVES DA SILVA JUNIOR, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Alves da Silva e de Severina Trajano 
da Silva. A pretendente: DENISE DOS SANTOS SABINO, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/08/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos Sabino e de Mirian Santos 
Sabino.

O pretendente: BRIGHT UZOCHUKWU OKPARA, profissão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Abuja-Nigeria, data-nascimento: 23/09/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de John Okpara e de Fanni Okpara. A pretendente: 
BIANCA VALENTIM DE MIRANDA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Moacir Valentim de Miranda e de Aparecida Valentim de Miranda.

O pretendente: LUAN SANTOS MARTINS DA SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/11/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vicente Procopio Martins 
da Silva e de Aurenita Caires dos Santos. A pretendente: MARIANA MOREIRA FELIX, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 06/08/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Angela 
Moreira Felix.

O pretendente: WINICIUS MARQUES DA SILVA, profissão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valter Rocha da Silva e de Maria Raimunda 
Marques dos Santos. A pretendente: BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA, profissão: aux. 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josevaldo Pinheiro de 
Souza e de Helenice Ferreira Martins de Souza.

O pretendente: GUILHERME BARBOSA DE SÁ, profissão: operador de supermercado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Luiz Meira de Sá e de Elizania 
Barbosa Mascarenhas. A pretendente: GEISE VITÓRIA NASCIMENTO SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geovan de Souza Silva 
e de Celia da Silva Nascimento.

O pretendente: LUANDERSON FABRICIO DE JESUS SILVA, profissão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 08/07/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabio José Silva e de Lucilene de Jesus Silva. 
A pretendente: VIRGINIA VIRGILIO AGUIAR, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 28/09/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ivo da Silva Aguiar e de Nilba Virgilio de Albuquerque.

O pretendente: DANILO RODRIGUES DE SOUZA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Rodrigues de Souza e de Geralda 
Vieira de Souza. A pretendente: LORENA CRUZ PEREIRA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Dias Pereira e 
de Terezinha Fatima da Cruz Pereira.

O pretendente: REGILAN ANTONIO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serrita, PE, data-nascimento: 10/03/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Martins da Silva e de Francisca Marculino da 
Silva. A pretendente: NADIEJE SOUZA DE OLIVEIRA, profissão: supervisora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Belém, AL, data-nascimento: 20/11/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosalvo Miguel de Sena e de Cicera Laurindo 
Souza de Sena.

O pretendente: DIOGO FERREIRA DE LACERDA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juscimar Dias de Lacerda e de Maura Regina 
Ferreira da Costa. A pretendente: KEROLIN REBECA AMORIM NUNES, profissão: 
aux.expedição, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
25/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Evangelista Alves Nunes 
e de Neronilde Honorato Amorim Nunes.

O pretendente: RODRIGO ANDERSON GOMES, profissão: aux.enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Elias Gomes e de Maria Aparecida 
Gomes. A pretendente: JULIANA JUSTINO MIOSHI, profissão: veterinária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto Masao Mioshi e de Maria de Fatima 
Justino Mioshi.

O pretendente: ATAIDE JOSÉ DOS SANTOS, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Saturnino José dos Santos e de Maria do Carmo 
dos Santos. A pretendente: EDENILCE DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Antonio de Oliveira e de Maria do Carmo 
de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO ARRUDA FREIRES, profissão: encarregado expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Robinson Marcos Moreira Freires 
e de Roseli Urbanski Arruda. A pretendente: CAMILA CARVALHO DIAS, profissão: 
vendedora interna, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson 
Aparecido Dias e de Cleide Jose de Carvalho Dias.

O pretendente: ROBSON LUIZ OLIVEIRA DOS REIS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Esdras Lopes dos Reis e de Eliana Gonçalves 
de Oliveira. A pretendente: CINTIA DANTAS FRAGA, profissão: farmacêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Milton de Oliveira Fraga e de Maria do Socorro 
Dantas Fraga.

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

Benito Pedro Vieira Santos (*)

A princípio, podemos concluir que a pandemia é o 
grande gerador de toda a crise, contudo, em muitos 
casos se observa que a crise foi apenas o que faltava 

para “transbordar o copo”, pois as empresas já enfrentavam 
dificuldades. Fato é que quem se encontra nessa situação 
terá que agir muito rápido, caso contrário, não conseguirá 
retomar sua operação. 

Assim fica a dúvida: o que fazer? Como saber se a Recu-
peração Judicial é o melhor caminho para a continuidade 
do seu negócio? Inicialmente temos que atualizar e analisar 
as métricas da empresa. Como vivemos um momento único, 
as informações anteriores (antes da pandemia) não servem 
para indicar qual o melhor caminho para o momento, a deci-
são deve ser tomada após atualização de todos os números 
da empresa e posterior análise criteriosa do atual cenário 
econômico e financeiro. 

A crise foi apenas o que faltava para “transbordar o copo”, 
pois as empresas já enfrentavam dificuldades.
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O caminho para usar a recuperação 
judicial na continuidade da empresa
As previsões são preocupantes para o segundo semestre; analistas já projetam uma escalada que pode levar a uma quebradeira recorde de empresas

Não poucas vezes, somos chamados para operacionalizar 
o pedido de recuperação em uma determinada empresa, 
pois a orientação do jurídico é clara: a única saída é aden-
trar com o pedido e dar um “fôlego” ao caixa da empresa 
que não comporta todos os compromissos assumidos. 
No entanto, a Recuperação Judicial é algo muito sério, 
não pode ser levada adiante apenas para dar um “fôlego” 
imediato no caixa sem uma estratégia clara de como a 
empresa dará continuidade na sua operação. 

O índice de empresas que não conseguem se recuperar 
é astronômico, a meu ver por dois motivos: 
 1) Recuperação sem a reestruturação: é simplesmente 

adiar a falência da empresa, portanto, por mais prazo 
e deságio que possa se conseguir num processo de 
recuperação judicial, se não houver estratégia para 
gerar caixa, será inócua. 

 2) Falta de entendimento do atual cenário econômico e 
financeiro do mercado em que a empresa está inseri-
da, pois um outro fator que leva à quebra é o “time” 
do pedido. Muitos empresários adiam a tomada de 
decisão e quando não veem mais saída entram em 
desespero e aceitam ingressar com o pedido, que em 
linhas gerais acontecem da “noite para o dia”, sem 
nenhum planejamento prévio. 

Eis, na minha opinião os dois principais motivos de um 
pequeno percentual das empresas conseguirem entrar e 
sair de um processo de recuperação judicial mantendo a 
perenidade de seu negócio. Quando a empresa possui suas 
métricas gerenciais e contábeis devidamente atualizadas, 
principalmente fluxo de caixa e demonstrativo de resul-
tado, o problema é detectado com antecedência, tempo 
suficiente para a elaboração de uma estratégia que abrange 
principalmente a negociação com os principais credores 
e a redução drástica de sua atual estrutura. 

A pandemia não pode ser considerada a única culpada 
pela possível quebradeira que está por vir, o colapso no 
caixa da empresa só acontece quando não se tem as in-
formações corretas, ou quando as tem e não se planeja de 
como agir no momento em que o dinheiro ficar escasso. 
Independente do momento que esteja vivendo, não deixe 
sua empresa desorganizada, exija de sua equipe que as 
métricas sejam mantidas, mesmo em home-office ou com 
redução de carga horária, informação correta, análise 
correta, só pode resultar em decisão correta. 

Com os anos que atuo como especializado em reestrutura-
ção de empresas, recuperação negocial, posso afirmar que 
os frutos desses trabalhos são colhidos face às informações 
compiladas por uma equipe competente, que detecta num 
curto espaço de tempo o seu atual momento econômico 
e financeiro e que ajuda a direcionar a empresa a tomar 
a melhor decisão frente ao que está por vir. 

(*) - É especialista em Reestruturação de Empresas e sócio da Avante Assessoria 
Empresarial (http://www.avanteadm.com.br/).

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

consulte sua agência de 
confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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