
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.162

Quinta-feira, 
23 de julho de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

O quebra-
cabeça de 
todos nós

Por Pérsio Alberto Mandel

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Ainda que seja cedo determinar todas as consequências da pandemia 
que estamos enfrentando, já é possível verificar que, em algumas áreas, 
como a Segurança da Informação, as empresas precisaram tirar lições 
com base em condições e resultados visíveis para manter o funcio-
namento. A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, 
compartilha algumas dessas lições, além de considerar a oportunidade 
de melhoria dentro da atual crise global.   

Lições de segurança pós Covid-19

Vivemos num país que ultrapassa a marca de 2,3 milhão de casos 
da Covid-19. Nesse contexto, uma grande dúvida permanece entre 
empresários, stakeholders, funcionários, prestadores de serviço, 
visitantes e autoridades municipais e estaduais: como garantir um 
ambiente seguro no retorno ao trabalho presencial? Claro que temos 
as ferramentas tradicionais para auxiliar na prevenção da doença, 
que vão do uso de máscaras, luvas, tapetes com água sanitária e ál-
cool em gel ao distanciamento entre as pessoas. Há também kits de 
testes para identificação de contaminados com o novo Coronavírus, 
o Sars-Cov-2.   

Retorno ao trabalho presencial
Apesar da pandemia da Covid-19 e da má distribuição de renda, a cada 

dia presenciamos o aumento da geração de riqueza, afinal somos criados 
em uma sociedade onde ganhar e ter representam o Santo Graal da felici-
dade, dinâmica muitas vezes expressa no ato de comprar. Contudo, esse 
comportamento não impediu que doenças emocionais como a depressão 
e ansiedade se multiplicassem até nas classes com maior poder aquisitivo. 
Em geral, muitos compram aquele objeto dos sonhos e na semana seguinte 
já estão pensando em outra aquisição, assim alimentamos a economia 
linear e a receita de ouro da obsolescência programada.   

Economia circular
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Negócios em Pauta

Evento de Contabilidade 
No dia 4 de agosto, terça-feira, das 18h às 20h30, a Omie, 

plataforma de gestão em nuvem para empresas, promove o 
Omie Summit Contábil Digital, maior evento para contadores 
do Brasil. Objetiva compartilhar as novidades e reforçar o 
papel dos profissionais contábeis como parceiros estratégicos 
na transformação do ecossistema empreendedor brasileiro. 
Também, uma conversa sobre o cenário atual, a retomada da 
economia e a ressignificação do papel desses profissionais 
frente ao novo contexto. Inscrições gratuitas em: (www.
eventbrite.com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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Perspectivas sobre inteligência artificial e a 
Lei Geral de Proteção de Dados

@A AASP - Associação dos Advogados de São Paulo pro-
move amanhã (24), às 17 horas, o webinar gratuito que 

aborda o uso de sistemas de inteligência artificial e aponta seu 
crescimento em nossa realidade, além do tratamento de dados 
pessoais realizado por esse tipo de tecnologia, que necessita 
observar normas, princípios e diretrizes éticas a fim de garantir 
a segurança jurídica das relações. Diante da relevância do 
tema, a discussão vai tratar da previsão do artigo 20 da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), o direito à explicação 
e a questão da revisão humana, aspectos marcantes em se 
tratando de decisões automatizadas. Participam os seguintes 
expositores: André Gualtieri de Oliveira, Ricardo Maffeis e 
Paula Marques Rodrigues (moderação). Inscrições: mla.bs/
b0a9db69.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/AASP

Não há dúvida sobre o fato de 
que a pandemia deixará sua 
marca nos mais diversos setores

Transformações que já eram previstas por 
muitos especialistas foram forçadas a acon-

tecer – afinal, era mudar ou mudar, sem mais 
opções. Na construção civil, há alguns exemplos 
interessantes do que acredito ser tendência para 
o futuro e do que pode ter provocado grandes 
expectativas agora, mas não devem ter impacto 
significativo a longo prazo.

O primeiro temor é sobre o fim do aluguel. 
Boa parte dos proprietários já observam uma 
debandada de inquilinos. Muitas empresas sen-
tiram que seus funcionários se adaptaram bem 
ao home office e decidiram adotar o trabalho 
remoto como algo permanente. Portanto, não 
faz sentido para elas pagar o caríssimo aluguel 
de um imóvel bem localizado – ou, pelo menos, 
não de todo o imóvel. Uma sala pode suprir as 
necessidades de espaço, não mais todo o andar 
de um prédio comercial. 

Da mesma forma, muitas pessoas voltaram 
para a casa dos pais ou se mudaram para 
apartamentos e casas menores, e com preços 
mais compatíveis com seus orçamentos, por 
dificuldades financeiras.

Esta, porém, é apenas uma questão de reno-
vação de mercado. 

As pessoas não pararam de comprar carros 
por causa dos aplicativos de carona. Há sempre 
alguém que vá querer um modelo esportivo, 
para viajar para a casa na praia, ou um mais 
compacto, porque mora sozinho e não precisa de 
tanto espaço. Maiores ou menores, luxuosos ou 
mais acessíveis, fato é que este mercado sempre 
está pronto para atender aos mais diversos tipos 
de consumidores. E isso é algo que ainda falta 
à construção civil.

Grandes centros de construção, que gastam 
fortunas alugando espaços quilométricos, já 
começam a optar pela sublocação. Dividir 
aquele espaço enorme com um lojista parceiro 
é uma opção economicamente viável, pois fica 
mais barato para os dois, e também atende às 
expectativas dos clientes. A loja vira um cartão 
de visitas. Ao invés do home center vender 
móveis planejados, ele reduz seu preço de 

É o fim do aluguel? As tendências para 
a construção civil no pós-pandemia
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aluguel ao sublocar para uma loja de móveis. 
Pode ser que, daqui a um tempo, tenhamos um 
verdadeiro coworking de lojas.

É preciso enxergar o setor como um todo, e 
isso só é possível a partir de dados e informações. 
Se houve queda no número de compra de imó-
veis, por outro lado, a quantidade de reformas 
aumentou. Tudo é uma questão de equilíbrio 
e de saber analisar a situação e as tendências 
com um olhar mais analítico.

Boa parte das novidades desse momento 
vieram para ficar. A construção civil raramente 
dá um passo em falso – até por isso, ela caminha 
devagar. As transformações ainda são feitas de 
maneira gradual, por mais que a pandemia tenha 
acelerado esse processo. O que deve permanecer 
é a necessidade de atendimentos mais ágeis, 
como a possibilidade de fazer orçamentos de 
materiais pela internet e o delivery de materiais, e 
o relacionamento com o cliente a partir do digital. 

Se era difícil encontrar marcas e lojas de 
materiais de construção nas redes sociais, hoje 

esses contatos estão muito mais acessíveis. A 
informatização do mercado é algo que sempre 
defendo. Afinal, é a partir de dados que são 
feitos os maiores investimentos. O proprietário 
de um imóvel precisa saber quanto se cobra de 
aluguel em determinada região, assim como 
é interessante para uma loja de materiais de 
construção saber que uma construtora está 
levantando um prédio. 

Essa troca enriquece todo o setor, permitin-
do que a indústria seja mais assertiva em sua 
produção, o comércio não venda produtos com 
preço inflacionado e o consumidor pague mais 
barato. Por fim, é importante destacar o papel 
relevante da construção civil como motor da 
economia. Por ter uma cadeia enorme de pro-
dução que envolve os três setores - indústria, 
comércio e prestação de serviços - este é um 
setor que merece ser valorizado. 

Por ele, se gera renda para diversas famílias, 
acelerando o consumo e fortalecendo as ven-
das. A construção de conjuntos habitacionais 
e casas populares, com incentivo do governo, 
pode ser uma forte alavanca para a retomada 
econômica pós-pandemia. Assim, poderemos 
sair mais fortes como país.

(Fonte: Wanderson Leite é formado em 
administração de empresas pelo Mackenzie 
e fundador das empresas ProAtiva, app de 

treinamentos corporativos digitais, ASAS VR, 
startup que leva realidade virtual para as 
empresas e escolas, e Prospecta Obras 

(www.prospectaobras.com.br).

É importante 
destacar o papel 
relevante da 
construção civil 
como motor da 
economia. 
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Programa longevo
O programa de rádio A Voz do Brasil 

completou 85 anos ontem (22). Nesse 
período preencheu a vida dos ouvintes 
com notícias sobre 23 presidentes. 
Cobriu 12 eleições presidenciais, e 
manteve-se no ar durante a vigência 
de cinco constituições. Cobriu a depo-
sição dos presidentes Vargas (1945) e 
Goulart (1964), o suicídio de Vargas 
(1954), a redemocratização do país em 
dois momentos (1946 e 1985), o impe-
achment e renúncia de Collor (1992) 
e o impeachment de Dilma (2016).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quatro-passos-essenciais-para-a-seguranca-do-seu-negocio-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/o-quebra-cabeca-de-todos-nos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/8-licoes-de-seguranca-que-a-covid-19-deixou-para-as-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-tecnologia-pode-auxiliar-no-retorno-ao-trabalho-presencial-nas-grandes-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quanto-as-pessoas-podem-ganhar-com-a-economia-circular/
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JÁ SE FALA EM TECNOLOGIA 6G
Vivaldo José Breternitz (*)

Dado que o uso de 5G ainda está 
em estágio inicial, a maioria das 
pessoas provavelmente está se 

perguntando o que significa 6G neste 
momento? E a resposta pode ser: não 
muita coisa. 6G é ainda pouco mais 
que um nome provável para a próxima 
geração de redes de celulares, cujo de-
senvolvimento  está em estágio inicial e, 
possivelmente, não vai se transformar 
em nada palpável nos próximos anos; a 
Samsung acredita que apenas ao redor 
de 2030 essa tecnologia começará a 
chegar ao grande público.

Quando se fala em novas gerações de 
tecnologia celular, dois pontos são logo 
lembrados: o primeiro, a velocidade 
de transferência de dados, que em 6G 
estará ao redor de 1.000 gigabits por 
segundo, 50 vezes maior que a de 5G. 
O segundo ponto, a latência, tempo de-
corrido entre a emissão de um comando 
e sua execução, que em 6G deve ser de 
100 microssegundos, 10% do tempo de 
latência de 5G.

Também se espera que 6G torne a 
conectividade mais confiável e robus-
ta, permitindo mais segurança no uso 
de veículos terrestres autônomos e 
drones. Também serão impulsionadas 
a realidade estendida, um termo am-
plo que engloba as realidades virtual,   
aumentada e mista, bem como o uso 
de hologramas e de gêmeos digitais, 
impactando inúmeros campos, desde o 
lazer até a medicina, passando pela edu-
cação,  pela indústria e evidentemente 
pela área militar, na qual as pesquisas 
são sempre intensas. Fazer previsões 
a respeito do que 6G viabilizará é ar-
riscado, em um momento em que para 
a própria tecnologia 5G ainda há casos 
de uso não pensados. 

Do ponto de vista de estratégia de 
implementação, acredita-se que, ao me-
nos no início, 6G será uma ferramenta 
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“Espera-se que 6G 
torne a conectividade 

mais confiável e 
robusta, permitindo 

mais segurança 
no uso de veículos 

terrestres autônomos 
e drones.”

lumbrados: como 6G operará em largura 
de banda na faixa dos terahertz será 
necessário um número ainda maior de 
antenas – se no Brasil há dificuldades 
para instalação de antenas que atendam 
a 4G, a situação será ainda pior para 5G 
e 6G. Essa necessidade deriva do fato 
de que as ondas na faixa dos terahertz 
terem alcance muito curto e dificuldade 
para superar obstáculos como metais e  
paredes, por exemplo. Certamente serão 
levantadas questões relativas a perigos 
para a saúde trazidos por essas ondas, 
como está acontecendo com 5G. Novos 
aparelhos celulares também serão neces-
sários, como estão sendo no caso de 5G.

Ao que parece, ainda se aguardará 
muitos anos até que a rede móvel da sexta 
geração seja algo incorporado ao nosso 
cotidiano; apesar disso, acadêmicos e 
profissionais devem acompanhar a evolu-
ção do assunto – se não o fizerem podem 
acabar sendo atropelados pelos fatos.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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ScanSource anuncia parceria com Oracle no 
Brasil

@Com o objetivo de agregar novas ofertas de soluções em Cloud 
para sua base de canais, a ScanSource – fornecedora global líder de 

produtos e soluções de tecnologia – acaba de firmar uma parceria com a 
Oracle, empresa de software e serviços corporativos. A partir deste acordo, 
toda a gama de soluções da Oracle estará disponível aos canais ativos da 
ScanSource no Brasil. Para trabalhar com esse novo parceiro e atender 
aos canais de maneira adequada e especializada, a ScanSource contará 
com uma divisão de negócios totalmente dedicada às soluções Oracle.

Ame Digital e dr. consulta firmam parceria

@O aplicativo Ame Digital oferece, a partir de agora,  uma novidade 
para os cuidados com a saúde. Através de uma parceria com o 

dr. consulta, é possível agendar consultas online em 27 especiali-
dades médicas, entre elas clínico geral, cardiologia, dermatologia, 
geriatria, psiquiatria e pediatria. Na área de Transações do app, um 
ícone do dr. consulta direciona o usuário ao menu de especialidades 
médicas onde ele pode selecionar data, local e horário disponíveis. 
O pagamento também é feito pelo aplicativo e pode ser efetuado 
com o cashback disponível na carteira do cliente da Ame Digital.

ricardosouza@netjen.com.br

Enquanto a tecnologia 5G começa chegar ao mercado - no Brasil de forma extremamente lenta - em 
alguns lugares do mundo, especialmente na Coréia do Sul, já se começa a falar em 6G.

OpiniãO
Como preservar a 

rentabilidade no varejo 
durante a pandemia? 

As perdas de estoque são 
altamente impactantes 
no setor varejista. 
Pesquisas nacionais 
traçam valores de perda 
na casa das dezenas 
de bilhões de reais no 
varejo brasileiro

Em muitos casos, as 
perdas podem ser 
equivalentes ao lucro 

do negócio e pode determinar 
se a empresa ficará no verme-
lho ou no azul. Apesar disso, 
este tema acaba sendo pouco 
atrativo, porém altamente es-
pinhoso, pois apesar de afetar 
diretamente a rentabilidade 
das organizações, ele é consi-
derado um efeito colateral da 
atividade e, em muitos casos, 
sem uma causa definida e um 
responsável para atribuir o 
problema, que é colocado 
em segundo plano em face 
do foco no crescimento da 
receita. Ou seja, vender a 
qualquer custo. 

Porém, em momentos de 
pandemia em que o cenário 
impõe uma contração forçada 
da demanda e da operação, 
preservar caixa e rentabili-
dade passa a ser questão de 
sobrevivência. E nesse cená-
rio, a prevenção de perdas é 
uma ferramenta poderosa, 
tanto pela velocidade quanto 
pelo volume de resultado que 
pode ser atingido. No varejo 
alimentar e farmacêutico, por 
exemplo, aproximadamente 
65% a 70% das perdas são 
decorrentes de vencimento, 
avaria e perda das característi-
cas de consumo dos produtos. 

Ou seja, são itens com-
prados e jogados fora antes 
de passar pela frente de 
caixa. Em outras palavras: 
desperdício. As perdas po-
dem ocorrer por excesso de 
abastecimento, sortimento 
inadequado, precificação 
incorreta, compra mal reali-
zada, armazenagem e expo-
sição inapropriada e outras 
causas dispersas em várias 
áreas de negócio. Logo, para 
tratar esta linha de perdas de 
forma rápida e assertiva, é 
fundamental haver o trabalho 
conjunto das áreas com o 
foco na redução das perdas. 
E para isto, há três desafios 
que precisam ser superados. 

1. - Patrocínio genuíno da 
alta direção - as perdas devem 
ser pauta da presidência e 
da diretoria executiva e o 
tema precisa ser tratado com 
energia e foco. Os executivos 
devem ser os removedores 
de barreira, fomentando o 
trabalho em grupo, além de 
terem o dever de quebrar os 
silos e os interesses individu-
ais, buscando com que todos 
colaborem entre si. 

2. - Foco em reduzir as per-
das e não explicar o passado 
- é fundamental ter recursos 
com alto domínio do assunto 
e conhecimento do negócio. 
Isso porque as discussões 
geralmente tomam um ca-
ráter de justificativa dos 
problemas, que são jogados 
de colo em colo, enquanto as 
áreas seguem pedindo dados 
complementares e análises 
adicionais em uma espiral 
sem fim. 

Este modelo mental enges-
sa a organização e não gera 
resultado nenhum. Hipóteses 
têm que ser traçadas e ações 
executadas rapidamente. 
Logo, a média gerência deve 
ter a capacidade de estrutu-
rar ações táticas sob comando 
de uma área de prevenção de 
perdas capaz de direcionar os 
caminhos a serem tomados. 

3. - Executar e agir - por úl-
timo e tão importante quanto 
os pontos acima, está a capa-
cidade de executar as ações 
planejadas. Esta é a parte 
difícil, pois não basta apenas 
dizer que foi feito, mas fazer 
bem feito. Prevenir perdas 
exige capacidade de execução 
e, em muitos casos, agir contra 
interesses de curto prazo. 

Reduzir compras, reavaliar 
sortimento, redimensionar a 
exposição e o planograma, 
negociar caixas menores com 
os fornecedores são temas 
colocados em pauta e que 
vão de encontro à mentali-
dade de muitas áreas, que 
confrontam essas indicações. 
Mas são ações que devem 
ser tomadas para preservar 
a rentabilidade do negócio 
em um cenário como estamos 
passando. 

Hoje há casos emblemá-
ticos de varejistas de gran-
de porte e, portanto, com 
processos mais complexos, 
que conseguiram estrutu-
rar rapidamente um grupo 
multidisciplinar, com forte 
patrocínio da presidência 
e conselho, buscando uma 
redução agressiva das perdas 
objetivando aumentar a ren-
tabilidade da organização no 
cenário de pandemia. 

Em apenas três meses de 
projeto foi possível reduzir mi-
lhões de reais em perdas, com 
incremento direto na margem 
líquida. Isso possibilitou dar 
fôlego para esta organização 
se manter, preservando em-
pregos e o valor do negócio. 
Logo, reduzir perdas é um 
mecanismo eficaz e compro-
vado para as organizações 
varejistas, que podem obter 
ótimos resultados. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

Rodrigo Castro (*) 

que empresas deverão adotar pensando 
em aumento da eficiência, menores cus-
tos e na busca de novas oportunidades 
de negócios, que serão alavancadas em 
2030, quando provavelmente existirão, 
500 bilhões de dispositivos conectados.  
Esse número será 50 vezes maior que 
a população de 8,5 bilhões esperada 
para aquele ano. A busca por usuários 
pessoas físicas ainda parece não ser 
prioritária, como foi até a 4G. 

Alguns problemas já podem ser vis-

Freepik

Há quem pense que os discursos 
de ódio racial são "potencializados" 
pelo Facebook, em suas redes sociais 
(Facebook, Instagram e WhatsApp), 
que não toma as devidas providências 
para que essa ação tenha fim. É o caso 
de grandes empresas, antes anun-
ciantes do Facebook, que resolveram 
fazer um boicote ao império de Mark 
Zuckerberg.

Incentivadas pela organização não 
governamental Stop Hate for Profit, 
importantes marcas passaram a redi-
recionar suas verbas de anúncio para 
outras mídias digitais, como o Google.

O problema disso é que a única 
forma de monetização do Facebook 
é com anúncios. Funciona assim: os 
usuários podem usar a rede social 
gratuitamente, mas em troca disso 
permitem ter seus interesses anali-
sados pela rede social. As empresas 
podem anunciar um produto para as 
pessoas de acordo com seus interes-
ses, hábitos e preferências (por isso 
eu costumo dizer que na internet, o 
que é gratuito, a mercadoria é você). 
Isso não é negativo, pois os dados são 
usados apenas para o direcionamento 

A crise no boicote ao Facebook
Heineken, Microsoft, Volkswagen, 
Nívea, Starbucks e outras mais de 
400 marcas.

Este protesto fala muito sobre a 
sociedade, e sobre como o Facebook 
lida com os discursos de ódio racial 
disseminados na rede social, e tam-
bém com as famosas fake news. 

Além de deixar de lucrar com estes 
anunciantes, a decisão ainda deixa a 
empresa com um gigante prejuízo: 
as ações caíram mais de 8%, o que 
resulta em mais de R$ 300 bilhões do 
seu valor de mercado.

O Facebook conta com a ajuda da 
inteligência artificial para banir a 
disseminação deste tipo de conteúdo 
falso e promovendo o ódio racial, 
o que, de acordo com a empresa, 
consegue filtrar 90% disso tudo. 
Algoritmos são programados para 
que nenhum conteúdo como esses, 
bem como os de nudez ou propagan-
do informações de armas e drogas, 
sejam mostrados.

(Fonte: Maria Carolina Avis é professora do curso 
de Marketing Digital do Centro Universitário 

Internacional Uninter).

de anúncios mais segmentados para o 
melhor público.

E é aí que o Facebook sai perdendo: 
se os grandes anunciantes saem, as pos-
sibilidades de monetização ficam meno-
res. Por enquanto, marcas brasileiras 
seguem apenas analisando a situação, 
enquanto marcas globais suspenderam 
o direcionamento de verba publicitária 
para o Facebook, como: Coca-Cola, 

Maria Carolina Avis
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Anatel lança app comparador de ofertas 
de serviços de telecomunicações

O presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), Leonardo de Morais, 
e os superintendentes de Com-
petição, Abraão Balbino, e de 
Relações com os Consumidores, 
Elisa Vieira Leonel, concedem 
entrevista coletiva online à im-
prensa sobre o lançamento do 
aplicativo Anatel Comparador.

O app oferece aos consumi-
dores de serviços de telecomu-
nicações as informações para 

busca e comparação das ofertas 
disponíveis em sua região. A 
ferramenta contempla telefonia 
fixa e celular, banda larga fixa e 
TV por assinatura.

A coletiva será nesta quinta-
-feira (23/7), às 15h, e poderá 
ser acessada por meio do link 
disponível no portal da Anatel 
na internet, em Transmissões 
ao vivo (https://www.anatel.gov.
br/institucional/transmissoes-
-ao-vivo).
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D - Mestrado Profissional
A FGV EBAPE está recebendo inscrições para os seus mestrados 
profissionais em Administração Pública (MAP) e em Gestão Empre-
sarial (MEXI). Realizados de modo intensivo e com uma dinâmica 
diferenciada, os cursos permitem aos alunos conciliar seus estudos 
com suas atividades profissionais e também a realização de módu-
los internacionais. Ambos são direcionados a graduados em ensino 
superior no Brasil e no exterior. O MAP é voltado para aqueles que 
trabalham na Administração Pública ou têm interesse nesse setor. Já 
o MEXI é voltado para profissionais que atuem ou pretendam atuar no 
campo da gestão. Ambos habilitam para docência. Mais informações: 
(https://ebape.fgv.br/).

E - Asta Retoma Operações
A Asta retoma suas operações em Mato Grosso, intensificando os voos 
que partem de Cuiabá para 10 destinos no interior do estado: Água Boa, 
Aripuanã, Canarana, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, 
Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Tangará da Serra. Tendo como 
foco principal o agronegócio da região, a companhia busca atender as 
necessidades das empresas e profissionais do setor, reforçando todos 
os procedimentos de segurança. Também coloca à disposição dos pas-
sageiros macacões descartáveis de TNT para venda no check-in, como 
mais uma opção de proteção durante os voos. Mais informações no site 
(www.voeasta.com.br). 

F - Ensino a Distância 
A Faculdade Fael, pioneira no método de Ensino a Distância no 
Brasil, completou o primeiro semestre com 22% de crescimento de 
matrículas nos cursos de Graduação, em relação ao mesmo perío-
do no ano passado. Os cinco cursos com maior procura de alunos 
no primeiro semestre foram: Pedagogia, Administração, Recursos 
Humanos, Serviço Social e Ciências Contábeis. Além desse cresci-
mento em meio a pandemia, a Fael apresenta duas novidades para o 
segundo semestre. O lançamento de novos cursos de Pós-Graduação, 
nas áreas de Educação, Gestão, Direito, Tecnologia, Engenharia e 
Saúde, e o investimento na formatação do programa de capacitação 
contínua para professores e webtutores da instituição. Informações: 
(www.fael.edu.br). 

A - Aprenda Francês
Com as recomendações de distanciamento social e a interrupção de 
diversas atividades motivadas pela pandemia do novo Coronavírus, 
estudar em casa é uma ótima opção para quem busca capacitação e 
crescimento pessoal para preencher o tempo livre. Pensando nisso, a 
startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de ensino que 
conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, oferece um curso 
completo de francês, com mais de 70 aulas disponíveis gratuitamente 
para quem deseja aprender o idioma. O domínio da comunicação em 
francês representa o acesso a uma vasta gama de oportunidades e 
conteúdos internacionais.  

B - Carros mais Buscados 
Levantamento do Webmotors Autoinsights, hub de notícias, dados e 
informações sobre o mercado automotivo, mostra que as marcas mais 
procuradas na plataforma no primeiro semestre do ano, em todo o 
território nacional, foram Volkswagen (1), Chevrolet (2) e Fiat (3). 
Entre os veículos, o mais buscado no período foi o Honda Civic, segui-
do pelo Toyota Corolla (2) e pelo Volkswagen Golf (3). Já em número 
de propostas comerciais, o ranking teve alteração apenas na terceira 
posição, ocupada pelo Honda Fit, veículo que teve uma queda de 46%. 
Com relação às carrocerias, destaque para a preferência pelos sedãs, 
com 1,2 milhão de buscas, seguidas pelos hatchbacks (2) e utilitários 
esportivos (3). Saiba mais: (www.webmotors.com.br).

C - Ambiente de Trabalho 
O Prêmio DuPont de Saúde e Segurança do Trabalhador fará um reco-
nhecimento especial, nesta sua 10ª edição, ao premiar a melhor solução 
de proteção do país contra os riscos do novo Coronavírus. O concurso 
reconhece e divulga as melhores práticas de empresas que aplicam 
tecnologias DuPont para proteger vidas no ambiente de trabalho nas 
categorias: Proteção Química, Proteção Térmica, Corte e Abrasão, 
Estudante e Influenciador do Ano. Empresas podem inscrever até dois 
trabalhos de cada nas categorias profissionais. Estudantes também 
podem participar da premiação, inscrevendo projetos individualmente. 
Empresas. Informações e inscrições: (www.premiodupont.com.br). 

G - Startups no Automobilismo
Já estão abertas as inscrições para o novo ciclo do programa Liga 
AutoTech, uma plataforma de inovação aberta, que vai prospectar, 
selecionar e acelerar startups em conjunto com grandes corporações 
do setor automobilístico, transporte e logística. A iniciativa é fruto da 
parceria entre a Liga Ventures, NGK do Brasil e a Mercedes-Benz. Para 
esse quinto ciclo de aceleração, as áreas de interesse que o programa 
busca soluções inovadoras são: marketplace, sensoriamento/big data/IoT, 
blockchain, plataforma multimodal MaaS e data analytics para previsão 
de demanda integrado com WMS. As startups podem se inscrever até 
30 de agosto em: (https://liga.ventures/autotech/). 

H - Programa para os Jovens
A terceira edição do Crie o Impossível, evento de alto impacto inspi-
racional para estudantes do Ensino Médio de escolas públicas de todo 
o país, vai reunir nomes de expressão no cenário cultural, esportivo e 
empresarial brasileiro. O evento será realizado no próximo dia 30 (quinta-
feira), a partir das 16h. O evento é 100% online e a inscrição é gratuita 
em: (www.crieoimpossivel.com.br). Com o lema “A palavra convence, 
mas o exemplo arrasta”, o projeto oferece aos jovens a oportunidade de 
conhecer histórias reais de quem, assim como eles, enfrentaram desafios 
como pobreza, exclusão e preconceitos.

I - Novas Habilidades
Sabendo que a melhor forma de se manter relevante no mercado de trabalho 
é investindo em capacitação contínua e novas habilidades, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, por meio de sua plataforma EaD, disponibiliza 
cursos livres gratuitos, em diversas áreas, com emissão de certificados. São 
oferecidos 14 cursos como: Inovação na era digital; Inteligência artificial 
e ferramentas avançadas de Ciência de Dados; Como fazer a análise para 
compra de um imóvel; Gestão de equipes remotas; Estratégia corporativa 
e Gestão de Projetos; Metodologias ativas de Educação Híbrida; entre 
outros. Mais informações: (https://eadcursoslivres.mackenzie.br/).   

J - Relação com Dinheiro
O Banco Inter acaba de lançar a Conta Kids, voltada para crianças e 
adolescentes, com objetivo de apoiar pais na orientação de seus filhos 
e primeiros passos no universo financeiro. Completa e gratuita, a conta 
oferece possibilidade de investimentos em renda fixa como CDB, LCI, 
LCA e poupança, além de acesso a fundos de investimento e previdên-
cia privada, para planejar o futuro de toda a família. Pode ser aberta 
de forma online, por meio do Super App do Inter. É necessário que o 
menor de idade tenha CPF e RG, que serão solicitados junto com os 
documentos do responsável. Caso não seja o pai ou a mãe, será preciso 
enviar junto com a foto do documento de identificação, algum documento 
que comprove a guarda.

Reabertura 
pós-pandemia 

e a responsabilidade 
do empregador

Tem-se feito com 
bastante frequência 
a seguinte pergunta: 
será que o empregador 
está ciente de sua 
responsabilidade 
na reabertura do 
seu negócio pós 
pandemia? 

Tenho visto inúmeras 
empresas colocando 
uma embalagem com 

álcool gel na entrada do es-
tabelecimento e nada mais, 
retornam às atividades ape-
nas com essa medida de pre-
venção. Por isso, creio que a 
resposta seja não. Segundo 
o Termômetro Covid-19 na 
Justiça do Trabalho, até o 
dia 10 de julho, temos 56.841 
processos relacionando o 
tema Covid-19, os quais re-
sultam no valor das causas 
de R$ 3,56 bilhões e, com 
valor médio das causas de 
R$ 62.670,00.

A implementação das 
medidas de prevenção visa 
não somente antecipar-se 
ao risco, como também 
demonstrar que a empresa 
foi cuidadosa, precavida e 
prudente. Sabemos que a 
pandemia trouxe um fenô-
meno global, de natureza 
catastrófica, mas ainda 
assim, é possível minimizar 
os riscos tomando todas as 
ações preventivas.

Assim, a empresa não 
possui ingerência sobre o 
transporte público, onde o 
trabalhador pode ficar ex-
posto de forma acentuada ao 
contágio. No entanto, redu-
zir o risco desta exposição 
é obrigação do empregador. 
Algumas alternativas são 
oferecer o sistema home 
office, se possível, ou alterar 
o horário de trabalho para 
um período menos movi-
mentado. 

Além, é claro, de fornecer 
máscaras e álcool gel. 

É bom lembrar que a MP 
nº 905/2019, que vigorou do 
dia 12 de novembro de 2019 
até o dia 20 de abril de 2020, 
tendo sido revogada pela 
MP nº 955/2020, estabelece 
que o acidente de trajeto 
voltou a ser equiparado ao 

acidente de trabalho, sendo 
irrelevante se o transporte 
é fornecido pelo emprega-
dor, se o empregado possui 
transporte próprio ou se uti-
liza o transporte público até 
o local de trabalho. Engana-
se a empresa que acredita 
estar isenta de quaisquer 
responsabilidades quando 
o empregado está em home 
office. 

Evidentemente, no te-
letrabalho não pode ser 
atribuída responsabilidade 
à empresa no caso de o em-
pregado adquirir Covid-19, 
exceto no caso hipotético 
de envio de objeto conta-
minado para este. Porém, 
outros dois bons exemplos 
que poderiam ser atribuí-
dos à empresa por falta de 
mobiliário adequado são as 
Lesões por Esforços Repeti-
tivos (LER) e os Distúrbios 
Osteomusculares Relacio-
nados ao Trabalho (DORT).

Já existe uma extensa 
lista de obrigações para 
as empresas no sentido da 
prevenção da transmissão 
da doença, a exemplo da 
Portaria nº 1.565, de 18 de 
junho de 2020, do Ministério 
da Saúde e a Portaria Con-
junta nº 20, de 18 de junho de 
2020, do Ministério da Eco-
nomia/Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho. 
Cumprir e documentar tais 
obrigações podem ser prova 
contundentes para exclusão 
da responsabilidade da em-
presa no caso da doença.

Finalmente, ainda é pre-
ciso advertir que embora 
não haja fatalidade ou se-
quelas da doença, quando 
então não haveria qualquer 
prejuízo ao trabalhador 
e, portanto, não caberia 
indenização; é possível o 
enquadramento por dano 
moral como resultado do 
trabalhador contrair a do-
ença em razão do trabalho. 

Cabe aqui o ditado popu-
lar, “antes prevenir, do que 
remediar” e, “quem quiser 
pagar para ver, pagará bem 
caro”.

(*) - É fundador e diretor da Vendrame 
Consultores, especializada em 

Segurança do Trabalho, Medicina 
Ocupacional, Meio Ambiente e na 

capacitação de profissionais. 

Antonio Carlos Vendrame (*)

Prévia sinaliza 
avanço da Confiança 
da Indústria  

A prévia da Sondagem da 
Indústria, realizada ontem 
(22), sinaliza avanço de 
12,5 pontos do Índice de 
Confiança da Indústria (ICI) 
em relação ao número final 
de junho, para 90,1 pontos. 
Caso o resultado se confirme, 
o índice terá recuperado 74% 
das perdas observadas em 
março e abril. O aumento da 
confiança nesta prévia ocorre 
pela melhora da avaliação dos 
empresários em relação ao 
presente e, principalmente, 
das expectativas em relação 
aos próximos meses. 

O Índice de Expectativas 
subiu 14,6 pontos, para 90,8 
pontos. O Índice de Situação 
Atual avançou 10,2 pontos, 
para 89,4 pontos. Em médias 
móveis trimestrais, após 
recuarem por quatro meses 
seguidos, ISA e IE voltam a 
crescer, em 7,3 pontos e 13,7 
pontos, respectivamente. 
Esse resultado indica recupe-
ração de 5,8 pontos percen-
tuais do Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da 
Indústria (NUCI) no mês, 
para 72,4%. Se esse resultado 
se confirmar, o NUCI estará 
apenas 3,8 p.p. inferior ao 
de fevereiro (76,2%), mas 
ainda 7,4 p.p. abaixo da média 
histórico entre janeiro/2001 e 
março/2020 (AI/FGV). 

As exportações de frango 
continuam em alta. De acor-
do com a ABPA – Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
– no primeiro semestre foram 
exportadas quase 1 milhão 
de toneladas de frango halal 
para os países árabes. “É um 
mercado promissor e precisa-
mos estreitar cada vez mais as 
relações bilaterais, para que 
este mercado se desenvolva 
com todo o potencial dispo-
nível. O Brasil é um parceiro 
comercial respeitado quando 
o assunto é proteína animal. 
É importante manter nossa 
resiliência e continuar com 
controles sanitários rígidos, 
buscar e ampliar as oportuni-
dades de negócio”, ressalta o 
CEO da Cdial Halal, Ali Saifi.

O halal está em tudo que o 
muçulmano consome, desde 
cosmético, fármaco, alimen-
tos, entre outros. “Porém é 

As exportações de frango halal 
foram positivas com 922,2 mil 

toneladas embarcadas.
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Este é o resultado da 
pesquisa Ipsos Essen-
tials: Cost of Living 

Amid Covid-19, realizada 
pela Ipsos com 18 mil en-
trevistados – sendo 1.000 
do Brasil – de 26 países. 
Enquanto seis em cada 10 
notaram uma alta no custo 
de vida, 15% disseram que os 
gastos diminuíram e 25% não 
sentiram diferença alguma 
nas contas no fim do mês.

O impacto da Covid-19 
para a população brasileira é 
muito similar à média global. 
Considerando o total de par-
ticipantes do estudo, 60% 
relataram aumento nos gas-
tos, 12% perceberam uma 
diminuição e 29% disseram 
que os custos são os mesmos 
de antes da pandemia. Na 
percepção dos entrevistados 
brasileiros, as compras de 

As compras de mercado, alimentação e produtos de limpeza, 
foram as que mais alavancaram a alta nos custos.
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Seis em cada 10 brasileiros 
tiveram aumento no custo de vida
Para 60% dos brasileiros, os gastos com alimentos, produtos e serviços para si e suas famílias 
aumentaram desde o início da pandemia do novo Coronavírus

sas contas, 45% disseram 
estar iguais e 9% tiveram 
diminuição nos gastos. 
Já o valor dispendido em 
impostos ficou maior para 
33%, enquanto 7% relata-
ram queda nos custos e 60% 
não notaram diferença. 
Em contrapartida, outras 
despesas ficaram menos 
custosas. 

É o caso dos gastos com 
transporte que, para 35% 
dos brasileiros, estão meno-
res. Se mantêm os mesmos 
para 42% e aumentaram para 
23%. Diminuíram também, 
para 34% dos entrevista-
dos, os custos com roupas, 
sapatos e acessórios. Já 20% 
disseram que estão gastando 
mais e 46% não perceberam 
nenhuma mudança no bolso. 
Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com/pt-br).

mercado – alimentação e 
produtos de limpeza – são as 
que mais alavancaram a alta 
nos custos durante a pande-
mia: 65% disseram ter tido 
gastos maiores nesses itens. 
Para 29%, permaneceram 

iguais e, para apenas 6%, os 
gastos diminuíram.

Os custos fixos, como 
serviços de água, energia e 
gás, também estão entre os 
que mais cresceram. Para 
46%, houve aumento nes-

Países árabes importam 1 milhão 
de toneladas de frango halal

pais importadores do frango 
halal (em toneladas) foram 
a Arábia Saudita, Emirados 
Árabes, Kwait, Iemen e Catar. 

O total de frango halal 
exportado pelo Brasil é res-
ponsável por em média 40% 
das exportações brasileiras 
de carne de frango (in natura 
e processados). Em junho, 
foram exportadas 152.123 t 
de frango halal, sendo 28.178 
t para Arábia Saudita; 17.111 
t para os Emirados Árabes e o 
terceiro maior importador foi o 
Egito com 13.378 t. A Cdial Ha-
lal - uma das maiores e impor-
tantes certificadoras halal do 
Brasil, é a única certificadora 
da América Latina acreditados 
pelos principais órgãos oficiais 
dos Emirados Árabes (EIAC) e 
do Golfo (GAC), o que confere 
seriedade e competência nos 
segmentos que atua. Fonte: 
ABPA.

importante ressaltar que a certi-
ficação não é destinada somente 
aos muçulmanos, mas para qual-
quer comunidade que queira 
um produto de qualidade com 
boas práticas de fabricação”, 
complementa Saifi. Os princi-

Terceiro lote de restituição do IRPF
A Receita Federal abre nesta sexta-feira (24), 

a consulta ao terceiro lote de restituição do 
IRPF 2020. O crédito bancário para 3.985.007 
contribuintes será realizado no próximo dia 
31, totalizando R$ 5,7 bilhões. Desse total, R$ 
2.056.423.308,19 são para contribuintes que 
têm prioridade legal de recebimento: 88.420 
contribuintes idosos acima de 80 anos, 646.111 
contribuintes entre 60 e 79 anos, 47.170 contri-
buintes com alguma deficiência física ou mental 

ou doença grave e 346.793 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 2.856.513 con-
tribuintes não prioritários que entregaram a 
declaração até o dia 28 de março. Para saber se 
teve a declaração liberada, o contribuinte deverá 
acessar a página da Receita Federal na internet. 
No Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu 
Imposto de Renda e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo processamento (ABr).
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O pretendente: ANDRÉ LUÍS SILVA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Matilde Francisca Santos da Silva. A pre-
tendente: JOYCE MELO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Djalma Quinino de Oliveira e de Laudicea de Melo Silva.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: JOSE LUIS DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Maringa, PR, data-nascimento: 08/07/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Maria Estelita dos Santos Silva. 
A pretendente: RISONELIA BISPO SILVA, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Muritiba, BA, data-nascimento: 08/08/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Braz de Souza Silva e de Dalvaci Bispo Silva.

O pretendente: LUAN BATISTA PIRES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1995, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Herminio Alves Pires e de Emilia Batista Pires. A pre-
tendente: KAThLEEN FERNANDES DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Fernandes da Silva e de 
Patricia Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: JACKSON NONSO, profissão: fotógrafo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Crosué Nonso e de Maria Eluisa Emiliano 
Nonso. A pretendente: NAThALIA GALZO DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de saúde 
buccal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1994, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Fabio Roberto Nunes de Oliveira e de 
Rejane Maria Galzo.

O pretendente: EDILSON CÍCERO DOS SANTOS, profissão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 06/11/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Luiz dos Santos 
e de Cícera Maria dos Santos. A pretendente: CAROLINE CRISTINA DE SOUZA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Daecio Silva Souza e de Marlene Aparecida da Cruz Souza.

O pretendente: DENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA, profissão: serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Helena de Oliveira. A 
pretendente: RENATA DA COSTA FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isidoro Fernandes e de Marta Regina 
Amancio da Costa Fernandes.

O pretendente: GABRIEL VALERINI TEODORO, profissão: ajudante de mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 29/10/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Marchol Teodoro 
e de Maria Nilza Valerini. A pretendente: JENIFFER MICAELE DOS SANTOS, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
13/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio José 
dos Santos e de Jussara de Fatima dos Santos.

O pretendente: MARIO FERNANDES DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/06/1955, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fernandes dos Santos e de 
Sebastiana Maria de Lima Santos. A pretendente: MARILUCE MENDES FERNANDES 
DOS SANTOS, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 12/09/1954, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Etelviona Mendes.

O pretendente: LEONARDO ALENCAR DE ARAUJO SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 16/07/1995, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Nilson Silva e de Maria Alencar de 
Araujo Silva. A pretendente: ThAYNÁ CORREIA DOS SANTOS, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1995, residente 
e domiciliada neste Ditrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos dos Santos e de Josefa 
Madalena Correia da Silva.

O pretendente: CAIO FERNANDES DOS SANTOS, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1990, residente e domici-
liado neste Ditrito, São Paulo, SP, filho de João Fernandes dos Santos e de Maria Selma 
Vieira Araujo. A pretendente: CLAUDIA FRANCISCA PAULINO, profissão: operadora de 
máquina, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1985, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Clodomiro Paulino e de 
Jasmira Francisca Paulino.

O pretendente: JORGE DIAS JUNIOR, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Dias e de Marcia Brito Nunes. 
A pretendente: JENNIFER FERNANDES DA SILVA, profissão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Fernandes da Silva e de 
Patricia Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: MARCELO BARBOZA LIMA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo Lima e de Ines Barboza Lima. A pretendente: 
JOCICLEIDE DOS SANTOS BRAGA, profissão: bombeira civil, estado civil: solteira, 
naturalidade: Valença, BA, data-nascimento: 01/02/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Genebaldo Vieira Braga e de Eliete Palma de Jesus 
dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO DA ROChA GONçALVES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jairo Bartolomeu Gonçalves e de 
Maria Aparecida Soares Rocha. A pretendente: ThAÍS SOUZA DO NASCIMENTO, 
profissão: operadora de telemarkenting, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, 
data-nascimento: 08/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edson Gomes do Nascimento e de Reinilda Alves de Souza.

O pretendente: JOSAFÁ LIMA FERREIRA DA SILVA, profissão: telefonia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira da Silva e de Liduina 
Batista de Lima. A pretendente: STEFANE LUIZ, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Patricia Luiz.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA COSTA, profissão: auxiliar de RH, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 29/09/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Barbosa Costa e de Hilda Emidia da Silva 
Costa. A pretendente: CAMILA ILANA DA SILVA, profissão: expert em interações II, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Fatima da Silva.

O pretendente: CLENALDO AURELIO PIRES SOBRINhO, profissão: torneiro mecâ-
nico, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1957, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Cleber Pires e de 
Maria Regina Silva Pires. A pretendente: VALDIRENE RODRIGUES DOS SANTOS, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 07/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilda 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: EDIVANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 22/12/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Cândido Rodrigues 
e de Maria Terezinha de Oliveira Rodrigues. A pretendente: ELISANGELA MIChELE 
DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elza de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO DO NASCIMENTO VASCONCELOS, profissão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/01/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Vasconcelos e de Maria 
Aparecida do Nascimento. A pretendente: DAIANE FIGUERêDO NUNES, profissão: 
atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Serra Preta, BA, data-nascimento: 
26/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de 
Jesus Nunes e de Maria Raimunda Figuerêdo Nunes.

O pretendente: SÉRGIO ALVES GOMES, profissão: contabilista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Araraquara, SP, data-nascimento: 05/10/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Gomes e de Maria Edineide Alves Gomes. A 
pretendente: ESTER MASCARENhAS DE OLIVEIRA SOUSA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/06/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salatiel Silva de Sousa e de Mirian 
Mascarenhas de Oliveira Sousa.

O pretendente: LEONARDO COELhO, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jampruca, MG, data-nascimento: 25/02/1986, residente e domi-
ciliado em Mairiporã, SP, filho de Maria de Jesus Coelho. A pretendente: MARY hELEN 
RODRIGUES AIRES, profissão: analista de planejamento, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo França Aires e de Maria das Neves Rodrigues Aires.

O pretendente: LUIZ FERNANDO FERNANDES ROqUE, profissão: auxiliar de produ-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosemari Fernandes Ro-
que. A pretendente: SUELLEN APARECIDA DA CONCEIçãO, profissão: atendente 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Aparecida, SP, data-nascimento: 19/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson da Conceição e 
de Marinalva de Jesus Oliveira.

O pretendente: JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 02/02/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cândido Gomes de Lima e de 
Maria João Rodrigues do Nascimento. A pretendente: JULIENE MIRANDA DE SOUSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 
30/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Sousa 
do Nascimento e de Judite Miranda de Sousa.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 14/09/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carvalho da Silva e de Joseane Oliveira da 
Silva. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA COSTA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Gonçalves da Costa e de Cicera da 
Silva Nascimento.

O pretendente: JOãO LENON DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristina Maria da Silva. A pretendente: MAYARA 
qUIRINO PEREIRA, profissão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de André Luiz Mesquita Pereira e de Lucia Maria Quirino.

O pretendente: ROSIVAL SOARES DOS SANTOS JúNIOR, profissão: cortador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 08/07/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosival Soares dos Santos e de Leonice 
Rodrigues Alves. A pretendente: ANGELA MARIA COUTO DUqUE, profissão: vende-
dora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edna Couto Duque.

O pretendente: ADILSON ZACARIAS DOS SANTOS, profissão: construtor civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 23/05/1963, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Zacarias dos Santos. A pretendente: 
SONIA FRANCISCO LOPES, profissão: costureira, estado civil: viúva, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Inês Francisco.

O pretendente: RONALDO MONTELES DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Santos de Souza e de Maria Florisa 
Monteles da Silva. A pretendente: LETÍCIA KELLY ALENCAR DA SILVA, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 25/04/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vandilson da Silva e 
de Rosângela Alencar da Silva.

O pretendente: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ribeira do Amparo, BA, data-nascimento: 07/10/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdelice Joana dos Santos. A pre-
tendente: LUANA ARIANE MARqUES DOS SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Caetano dos Santos e de 
Ivone Marques Manzini.

O pretendente: ALExANDRE RIBEIRO FERREIRA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/10/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josuel Ferreira e de Guiomar de 
Souza Ribeiro. A pretendente: DIANA RODRIGUES DE MELLO, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 15/10/1988, 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Benedito Antonio Rodrigues de 
Mello e de Leci Lamour Rodrigues de Mello.

O pretendente: GENEILTON DOS SANTOS GONçALVES, profissão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Marcionilio de Souza, BA, data-nascimento: 12/01/1984, 
residente e domiciliado em Diadema, SP, filho de Joao Gonçalves dos Santos e de Maria 
Conceição Aragão dos Santos Gonçalves. A pretendente: MAIARA BATISTA DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir da 
Silva e de Maria das Dores Batista Almeida.

O pretendente: IZAIAS RAMALhO DE JESUS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto de Jesus e de Maria Lucia Ramalho. 
A pretendente: LORRAINE VIEIRA PEREIRA, profissão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Itamar Lopes Pereira e de Lucilene Cristina Vieira.

O pretendente: DENIS DE ANDRADE, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Arcanjo de Andrade e de Carmelita de Andrade. 
A pretendente: CRISTINA hELENA DA SILVA, profissão: operador de cobrança pleno, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 08/06/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Luiz da Silva e de Helena 
Maria da Silva.

O pretendente: JOãO VITOR DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 07/01/1999, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, filho de João Batista dos Santos e de Josefa Carmo dos Santos. A 
pretendente: ALINE LANCASTER SANTOS OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David de Oliveira e de Mercia Lancaster 
dos Santos Oliveira.

O pretendente: RICARDO FRANçA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/08/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Roseira da Silva e de 
Rosangela Luiz de França Silva. A pretendente: CLEUDEANE DE CARVALhO SILVA, 
profissão: analista de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ademir Muniz da Silva e de Cleusa de Carvalho Silva.

O pretendente: MOISÉS BEZERRA DE OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Vicente de Oliveira e de Maria Zilma 
Bezerra de Oliveira. A pretendente: INêS MARTINS DE OLIVEIRA, profissão: diretora 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Andradina, SP, data-nascimento: 28/11/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Argemiro Martins de Oliveira 
Filho e de Aparecida Francisca de Almeida Oliveira.

O pretendente: SIDNEY ALVES DOS SANTOS, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Moura dos Santos e de Maria Lucia Alves. A preten-
dente: FRANCIANE MARINhO DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Carlos da Silva e de Vanilda da Silva Marinho.

O pretendente: JUNIOR RIBEIRO DA COSTA, profissão: maquinista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 26/09/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Ribeiro da Costa. A pretendente: LÉIA RIBEIRO 
DOS SANTOS, profissão: fiscal de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/04/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jorge José dos Santos e de Angela Emilia Ribeiro dos Santos.

O pretendente: FELIPE EDUARDO GOMES SALLES, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Francisco Salles e de Chiroca 
Rodrigues Gomes. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA FONSECA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: Mairinque, SP, data-nascimento: 07/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jeovan Cardoso Fonseca 
e de Rosimeire Fernandes Silva.

O pretendente: TONY POTO OKAFOR, profissão: professor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Nigeria, data-nascimento: 28/03/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paul Okafor e de Justina Okafor. A pretendente: JÉSSICA JANAÍNA 
APARECIDA PINTO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marta Valdirene Pinto.

O pretendente: SIDNEY CORRêA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Antonio Corrêa e de Neuza Henrique Corrêa. A pretendente: ANA 
PAULA BARBOSA, profissão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/12/1981, residente e domiciliada em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Miguel Barbosa Carneiro e de Sueli Aparecida Barbosa.

O pretendente: JOSÉ LUCAS JERONIMO DE LIMA, profissão: auxiliar de fábrica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1996, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Pacifico de Lima e de Francinete 
Jeronimo da Silva. A pretendente: CAMILA SANTANA FORTES, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Fortes Filho e de 
Sandra Maria de Santana.

O pretendente: DIDI GENUINO, profissão: ajudante, estado civil: divorciado, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1963, residente e domiciliado nesta Capital, SP, 
filho de Elizeu Genuino Neto e de Inês Genuino de Freitas. A pretendente: LUCIDALVA 
ALVES DE JESUS, profissão: cobradora, estado civil: solteira, naturalidade: Caetité, 
BA, data-nascimento: 02/06/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Izaulina Alves de Jesus.

O pretendente: RICARDO ONDINO RODRIGUES MOTA, profissão: empresário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ondino Mota e de Margarida Maria 
Rodrigues Mota. A pretendente: MIChELLE DE OLIVEIRA BARROS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Almir de Barros e de Marta 
de Oliveira Rosa.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO CORREIA DA SILVA, profissão: padeiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 11/10/1950, residente e 
domiciliado em Presidente Prudente, SP, filho de Salustiano Correia da Silva e de Maria 
José da Conceição. A pretendente: LAURA UMBELINA DE CARVALhO, profissão: 
costureira, estado civil: viúva, naturalidade: Anagé, BA, data-nascimento: 09/10/1954, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Etelvino José de Andrade 
e de Maria Umbelina de Andrade.

O pretendente: LUIZ FERNANDO SILVA RODRIGUES, profissão: assistente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Rodrigues dos Santos 
e de Zaira Silva Rodrigues. A pretendente: KELLY CRISTINA PEREIRA BORGES, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adair 
Borges e de Maria Cleusa Pereira.

O pretendente: GUILhERME DAMIãO DE AZEVEDO MARTINS, profissão: feirante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1995, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de César Cordeiro Martins e de 
Monica Vicente de Azevedo Martins. A pretendente: SAMARA SILVA DOS SANTOS, 
profissão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 16/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Inaldo 
Amancio dos Santos e de Adriana Maria da Silva.

O pretendente: ALExANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto dos Santos e de Irene 
Pedro do Nascimento. A pretendente: PATRÍCIA SILVA DO NASCIMENTO, profissão: 
vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 30/06/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natalicio do Nascimento e 
de Maria Madalena Silva do Nascimento.

O pretendente: AGENOR GOMES MARTINS, profissão: açougueiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Corinto, MG, data-nascimento: 26/12/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Francisco Martins e de Pedrelina Gomes 
Martins. A pretendente: JOANA ANGÉLICA DE MORAES BUENO, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/06/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de 
Moraes Bueno e de Anelice Maria Bueno.

O pretendente: WILIANS DA PAZ PEDROSA, profissão: padeiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 28/09/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilton Caeté Pedrosa e de Maria Telma da 
Paz Pedrosa. A pretendente: ELIARIA RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 16/06/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Rodrigues dos Santos 
e de Maria de Lourdes Soares dos Santos.

O pretendente: RAFAEL CARNEIRO SANTANA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Jorge de Santana e de Cremilda 
da Silva Carneiro Santana. A pretendente: JUSSARA NASCIMENTO CORREIA DA 
SILVA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jairo Rogerio Correia da Silva e de Maria da Conceição Nascimento.

O pretendente: ED CARLOS CAxIMIRO, profissão: repositor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivomir Caximiro e de Zenite Ferreira da Silva 
Caximiro. A pretendente: SUELI FRANCISCA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João José dos Santos e de Anita 
Francisca de França Santos.

O pretendente: OSMAR DONIZETE MUSSULINI DAVID, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1972, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Pedro - São Paulo, SP, filho de Alexandre David e de Luzia 
Mussulini David. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, profissão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Glória do Goitá, PE, data-nascimento: 26/06/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José João da Silva e de 
Maria José Mendes da Silva.

O pretendente: LUCIANO SOUSA E SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Presidente Dutra, BA, data-nascimento: 21/05/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Longuinho da Silva e de Ana Souza 
Silva. A pretendente: EDNA JULIA DE SOUZA, profissão: agente de atendimento de 
segur, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
08/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião de 
Souza e de Julia Maria de Souza.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA BARBOZA, profissão: analista de telecomincações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Pedro Barboza e de Rosimeire 
da Silva Barboza. A pretendente: FERNANDA AZEVEDO RAMALhO, profissão: auxiliar 
em saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
13/12/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jair Pereira 
Ramalho e de Paula Azevedo Ramalho.

O pretendente: GEANDRO LEITE DE ARAúJO, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Coremas, PB, data-nascimento: 25/07/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Leite de Araújo e de Marinalva 
Leite de Araújo. A pretendente: LAÍS SANTOS BRITO, profissão: auxiliar de classe, 
estado civil: solteira, naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 16/03/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Mendes Brito e de Cristiane 
Docílio dos Santos.

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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A ousadia em investir no 
mercado é o combustível 

para a mudança 

A decisão de 
empreender nunca 
é fácil e o caminho a 
ser percorrido menos 
ainda

Dificuldades e percal-
ços estão presentes 
no cotidiano de to-

dos os empreendedores, por 
isso, a tarefa diária de cada 
um deles é se reinventar e 
buscar evidenciar seus di-
ferenciais em um mercado 
extremamente competitivo. 
Segundo uma pesquisa feita 
pela McKinsey, 84% dos 
executivos acreditam que 
seu sucesso futuro depende 
de inovação. 

Embora a palavra possa 
soar como um chavão para 
alguns, há muitas razões 
pelas quais as empresas 
colocam muita ênfase nela, 
ainda mais quando ela tem 
um pouco de ousadia. Além 
de permitir que as organiza-
ções continuem relevantes 
no mercado competitivo, a 
inovação também desem-
penha um papel importante 
no crescimento econômico. 

A capacidade de resolver 
problemas depende de novi-
dades e, consequentemen-
te, pode oferecer benefícios 
significativos, além de ser 
uma das habilidades críticas 
para alcançar o sucesso em 
qualquer negócio. A inova-
ção trouxe mudanças para 
as condições de mercado e 
movimentou indústrias tra-
dicionais, como o transporte 
rodoviário ou urbano, setor 
de hotelaria e alimentação. 

Agora, imagine alguém 
querer buscar destaque 
dentro de um segmento 
em plena expansão e atua-
lização como esses, que já 
sofreram mudanças signifi-
cativas. Para conseguir esse 
feito, é preciso ousadia e 
atenção crítica em cada de-
talhe para transformar algo 
que a maioria considera já 
ter resolvido. É necessário 
pensar fora da caixa para 
concorrer com grandes 
empresas. 

Mas como? Focando em 
transformar um problema 
ao qual as outras organi-
zações não deram a devida 
atenção. Nos transportes, 
por exemplo, cuidar bem 
do motorista e promover 
maior segurança a ele e o 
passageiro são fatores que 

martelam na cabeça das 
grandes empresas de apli-
cativo, mas que não têm a 
devida atenção. 

O Estado de São Paulo 
registrou 4.007 assaltos a 
motoristas de aplicativos de 
transporte de passageiros 
entre janeiro e setembro de 
2019. O número superou o 
registrado de 2018, quando 
houve 2.223 casos - alta de 
80,2%. Por outro lado, ainda 
em 2019, a pesquisa rea-
lizada pelo IBGE mostrou 
que apps de entrega e de 
transporte já se tornaram 
o maior “empregador” do 
Brasil. 

Nesse sentido, com tantas 
pessoas precisando traba-
lhar como motoristas de 
aplicativo mesmo em um 
período em que a segurança 
e a desvalorização da pro-
fissão eram constantes, por 
que não olhar com cuidado 
para essas problemáticas 
do setor para transformar 
o trabalho desses profis-
sionais, e ainda trazer mais 
credibilidade para a empre-
sa do app? 

Esse tipo de processo 
precisa de muita ousadia, é 
necessário entender ponto 
a ponto o que se pode fazer 
para mudar o que já existe, 
ou melhor, não só mudar, 
como melhorar. Pensar 
em detalhes como: O que 
o outro não tem e que eu 
posso ter? Quais são os 
principais problemas? O que 
fazer para transformar isso? 
E, então, remodelar alguns 
processos. 

Frequentemente, come-
çar é a parte mais difícil, 
pois há muitas maneiras 
de abordar a inovação. Mas 
enquanto isso, aprendemos 
que nós mesmos somos 
responsáveis por encontrar 
maneiras de fazer melhorias 
em nossa própria esfera 
de influência. Deve-se co-
meçar pequeno e escolher 
seu foco, pois é impossível 
conseguir tudo de uma vez. 

Pequenas melhorias aca-
bam levando a ideias maio-
res que podem um dia 
se tornar revolucionárias. 
Enquanto isso, no entanto, 
você é responsável por en-
contrar maneiras de fazer 
o melhor em sua própria 
esfera de influência. 

(*) - É CEO da SITY INC 
e empreendedor com mais de dez 
anos de experiência nas áreas de 

logística e tecnologia.

Fernando Ângelo (*)
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Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em A.G.O.E no dia 29/07/2020, às 11 hs, na Sede So-
cial, Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto 71, Sala 1 - Brooklin Paulista, SP/SP, CEP 
04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) AGO: 1) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 3) Eleição de Dire-
toria; II) AGE: 1) Alteração da política de representação da Companhia com a consequente alteração do 
Estatuto Social; 2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 21/07/2020. A Diretoria.(21, 22 e 23/07/2020)

Está equivocado quem 
pensa que uma coleção é 
feita somente de moedas 
ou notas que já saíram de 
circulação ou que dinheiro 
antigo não vale mais. A ver-
dade é: uma coleção nunca 
fica ultrapassada e pode 
valer muito mais do que 
você imagina. Não somente 
pelo valor agregado às pe-
ças, mas também pelo valor 
histórico e cultural que 
esse tipo de hobby carre-
ga. Segundo especialistas, 
o mercado numismático 
(moedas, cédulas e me-
dalhas) tem crescido em 
número de colecionadores 
e se aprimorado na compra 
e venda de coleções. 

“São muitos coleciona-
dores dispostos a comprar 
ou vender suas coleções. 
Seja para completar uma 
já existente ou gerar uma 
renda extra. O importante 
é oferecer suporte seguro 
para que essas transações 
sejam realizadas de forma 
honesta e vantajosa para 
ambos os lados”, comenta 
o economista, especialista 
em modelagem financeira 

Baias de acrílico asseguram a proteção dos colaboradores 
sem interromper a iluminação do escritório nem  

a interação entre todos. 

O distanciamento social mudou a rotina, modo de 
vida e trabalho dos brasileiros nos últimos meses. Com 
comércio e escritórios voltando à ativa, como será da-
qui para frente? As arquitetas Danielle Dantas e Paula 
Passos, do Dantas & Passos Arquitetura, correram para 
adequar o projeto deste escritório de advocacia para “o 
novo normal”. 

“Neste caso, o home office não era possível porque 
muitos processos ainda não são digitalizados e precisam 
ser realizados de maneira tradicional, sem sair de lá”, 
comenta Paula. Localizado no Paraíso, zona sul de São 
Paulo, o espaço de 250 m2 precisou ter os 30 postos de 
trabalho adequados para a segurança dos funcionários. 

“A principal alteração foi nas baias de trabalho, 
que ganharam divisórias altas de acrílico frontais 
e laterais - cada uma mede 1,35 x 0,90 m e 0,75 m 
de altura”, revela Paula Passos. A medida das baias 
permite a circulação do ar de forma segura, já que o 
ar-condicionado deve permanecer desligado enquanto 
tudo isso não passar.

Outro cuidado das arquitetas está na criação de divisó-
rias transparentes (executadas pela Multsign) para não 
bloquear de nenhuma forma a iluminação do espaço. “Para 
evitar acidentes, adesivos em bolinhas foram instalados 
nas pontas para que ninguém se machuque ou bata nas 
peças transparentes”, fala Paula, sócia de Danielle Dantas.

O custo da mudança, à primeira vista, pode não pare-
cer tão atrativo. “Para os 30 postos de trabalho, o custo 
chegou a cerca de R$ 20 mil. Mas, usamos um material 

Disponível para as 58 
mil empresas asso-
ciadas, a plataforma 

online facilita o networking 
e a ampliação dos canais de 
vendas neste momento em 
que empresários buscam 
a diversificação. A ideia da 
entidade é aproximar as 
indústrias – principalmente 
as de pequeno porte – do 
varejo físico e online.

“Queremos ser um faci-
litador dessa primeira fase 
do ciclo de vida das empre-
sas que ainda não tiveram 
experiência de exposição 
comercial pela internet; as-
sim elas terão oportunidade 
de se expandir para novos 
mercados e canais de ven-
das”, afirma João Carlos de 
Oliveira, presidente da GS1 
Brasil. A plataforma tem 
50 categorias de produtos, 
que se dividem entre vários 
setores da economia como 
alimentos e bebidas, saú-
de, perfumaria, papelaria, 
calçados, vestuário, itens 
para casa, eletroeletrônicos, 
ferramentas e construção, 
pet, jardinagem, limpeza e 
outros. 

As empresas interessadas 

A plataforma tem 50 categorias de produtos, que se dividem 
entre vários setores da economia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de RETIFICAÇÃO E REABERTURA de Licitação

Concorrência Pública nº 003/2020
Processo n.º 037/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução da fase 1 (alvenarias e acabamentos) da EMEB Prof. Flávio Iared. O 
Município de Vargem Grande do Sul comunica que devido a impugnação do ato 
convocatório, procedeu a retificação de alguns componentes do Edital, quais 
sejam: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do 
BDI e Folha de Projeto 01 (Estacas). Conforme artigo 21, §4º da Lei Federal 
8.666/93, a nova sessão de abertura será no dia 24/08/2020 às 08:00 horas, no 
Paço Municipal, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Compras, 
situado a Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. 
O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 040/2020 (COVID-19 
- Artigo 4-G da Lei 13.979/19). Processo n.º 065/2020. Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de insumos de saúde para enfrentamento e combate ao 
Coronavirus, período de 6 meses. Entrega das Propostas: a partir de 23/07/2020 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das 
Propostas: 29/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/. Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Nova Plataforma de Negócios 
coloca PMEs no mundo digital
Uma nova oportunidade para pequenas e médias empresas surge com a Plataforma de Negócios 
lançada pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

relacionamento com a in-
dústria ganham o novo canal 
Plataforma de Negócios.

 “O importante é nossa as-
sociação impulsionar novos 
negócios e dar visibilidade 
aos parceiros neste ano tão 
atípico”, explica Oliveira. No 
momento em que a platafor-
ma começou a ser divulgada 
como nova oportunidade às 
empresas, mais de 300 se 
mostraram interessadas. 
O acesso para visualizar 
essas empresas é aberto a 
qualquer pessoa pelo link 
(www.plataformadenego-
cios.gs1br.org).

Além desse novo canal, 
as empresas contam com o 
Cadastro Nacional de Pro-
dutos, um banco de dados 
disponível pela GS1 Brasil 
onde a indústria cadastra in-
formações de seus produtos 
para transações comerciais 
e logísticas. É um método 
que confere padrão único 
para os dados, o que evita 
ineficiência de processos e 
duplicidade de informações 
que prejudicam o planeja-
mento logístico. 

Fonte: GS1 Brasil (www.
gs1br.org).

em participar se inscrevem 
e recebem orientações de 
como começar a expor. 
Devem ser associadas à en-
tidade e, quando ingressam 
na plataforma, incluem seu 
portfólio em arquivo para ser 
baixado pelos interessados. 
Há possibilidade de empre-
sas serem percebidas tanto 
por distribuidores e varejis-
tas quanto diretamente pelo 
público consumidor, num 
modelo híbrido B2B e B2C. 
O projeto tem como ponto 

de partida as dificuldades 
identificadas em um levan-
tamento entre associados 
durante o isolamento social.

As maiores dificuldades 
enfrentadas pelas empresas 
têm sido a redução no fatu-
ramento e a necessidade de 
diversificar os negócios para 
se adaptar à nova realidade. 
Portanto, supermercados, 
marketplaces, e-commerce, 
distribuidores e represen-
tantes comerciais que têm 
interesse em ampliar seu 

Escritório de advocacia se adapta e garante 
segurança aos funcionários

de primeira linha, com alta durabilidade e segurança”, 
justifica Paula. 

Existem opções menos onerosas no mercado, como é o 
caso de materiais similares, a exemplo do poliestireno. “Mas 
esse material não alcançaria a mesma longevidade e beleza 
que o acrílico. Além de ficar levemente azulado nas bordas e 
riscar com mais facilidade”, conclui a arquiteta Paula Passos.

Fonte e mais informações: (www.dantasepassosarqui-
tetura.com.br).
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Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
30 de julho de 2020 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2019; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado. 

São Paulo, 20 de julho de 2020. A Diretoria.

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

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento são 
convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
que se realizará em 31.7.2020, às 11h, na sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária: 1. tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar 
sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019; 2. deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger os integrantes do Conselho de Administração (“CA”) para 
o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; e 4. 
fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. 
aumentar o capital social, mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração do 
“caput” do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social;  2. incluir o § 6º no 
artigo 13 e o § 4º no artigo 19  no Estatuto Social,  para dispor sobre a realização de reuniões à distância do 
CA e da Diretoria; e 3. consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima. Os documentos a 
serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. São Paulo 
(SP), 23 de julho de 2020. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração.   (23/24/25) 

Como vender uma coleção de moedas sem sair no prejuízo
e CEO da plataforma O 
Numismata, marketplace 
e sistema de leilões de 
produtos numismáticos. 

Davi explica que as cole-
ções podem ser divididas 
por segmentos, como:

Países;  Datas ou sazo-
nalidade; e  Metais (ouro, 
prata, cobre, bronze e ní-
quel). E ainda há os que co-
lecionam somente moedas 
que estão em circulação, 
por exemplo. Segundo ele, 
existem particularidades e 
valores específicos ligados 
à cada coleção. Por isso, 
é preciso ficar atento no 
momento da negociação 
para não sair no prejuízo. 

“O mercado numismático 
vem mantendo a transpa-
rência no momento das 
transações de moedas e 
cédulas. Contudo, é perti-
nente que o colecionador 
avalie, junto ao profissional 
da área, o real valor da cole-
ção a venda. Esse processo 
faz toda diferença e evita a 
prática de valores irreais”, 
comenta o economista. 
Hoje em dia, é possível ao 
colecionador ter acesso 

aos vários meios de compra 
e venda de peças numis-
máticas. Lojas físicas; en-
contros de colecionadores 
e numismatas; plataformas 
e marketplaces; grupos de 
aplicativos ou por meio dos 
famosos leilões online ou 
off-line.

“Os leilões são ótimas 
oportunidades para a ven-
da de coleções. Lá, é pos-
sível encontrar os amantes 
da numismática dispostos 
a pagar e comprar as peças 
por valores reais e justos. 
É uma disputa de valo-
res”, explica, Davi.  Mas, 
como vender? É possível 
realizar a venda das peças 
separadas ou por lote, de-
pendendo de cada coleção. 
No caso das moedas das 
Olimpíadas do Brasil de 
2016, por exemplo, para 

que o colecionador lucre, o 
mais indicado seria realizar 
a venda por lote, ou seja, 
todas juntas. Já para cole-
ções robustas e com peças 
mais antigas, o ideal seria a 
venda de forma individual. 

“A venda individual das 
peças para coleções mais 
robustas é sempre mais 
vantajosa. Isso aumenta 
as chances de se conseguir 
valores ainda maiores, 
o que não acontece com 
vendas por lote. Como a 
procura por peças indivi-
duais é grande, pode ser 
que o comprador pague 
um valor considerável 
para ficar com a moeda e/
ou nota que falta em sua 
coleção”, explica. Fonte e 
mais informações: (https://
onumismata.com/).
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 23 de julho de 20206

Dean Coclin (*) 

Acontece que todas as organizações, independente do tama-
nho, devem saber claramente a quais ricos estão expostas 
e proteger os dados que possuem, sejam dela própria, de 

clientes ou de fornecedores. Um dos erros mais comuns entre 
as PMEs é acreditar que, por serem pequenas, não estão na mira 
de hackers. Isso, no entanto, não é verdade. 

Um estudo da Fiesp mostra que cerca de 65% dos crimes ci-
bernéticos acontecem justamente nos negócios de menor porte, 
pois normalmente possuem redes não seguras e dispositivos sem 
recursos básicos de proteção. Pensando nisto, separei quatro 
passos essenciais para que você proteja seus negócios online de 
ataques virtuais e consiga manter sua reputação no mercado: 

1. Crie uma lista de autorizações da 
Autoridade de Certificação (CA)

Um dos primeiros pilares de segurança digital é a adoção do 
certificado SSL/TLS, tecnologia padrão para manter segura 
uma conexão à internet e proteger todos os dados confidenciais 
enviados entre dois sistemas, impedindo que criminosos leiam 
e modifiquem qualquer informação. 

Estas certidões são fornecidas por empresas de Autoridades Certi-
ficadoras (CA) e é neste momento que pode acontecer uma fraude.

É comum que pessoas mal-intencionadas, sejam elas de dentro 
ou de fora da companhia, tentem obter um certificado confiável de 
uma autoridade de certificação externa em nome de um domínio 
legítimo, no caso em nome da sua empresa. 

Como esse "certificado fraudulento" é emitido por uma autoridade 
conhecida pelo nome verdadeiro da sua empresa, os consumidores 
não têm motivos para questionar sua legitimidade, e os invasores 
podem ocultar conteúdo malicioso livremente. Ou seja, os crimi-
nosos emitem um certificado para o seu negócio e o colocam em 
um domínio falso, roubando assim seus dados e de seus clientes. 

Para proteger os proprietários de domínio de tais ataques, em 
2017, foi estabelecido que todas as autoridades competentes 
devem obrigatoriamente verificar o registro da CAA de um do-
mínio antes de emitir um certificado. Os registros CA são uma 

Em um mundo interconectado, a segurança cibernética se torna cada vez mais importante para os negócios. A falta dela coloca em risco dados confidenciais 
de pessoas físicas e jurídicas, imagem de empresas e gera grandes prejuízos financeiros, principalmente para as PMEs. Com orçamentos menores, o 

investimento em seguridade nem sempre corresponde às reais necessidades das companhias, deixando-as mais vulneráveis aos ataques de criminosos. 

"lista branca" de autoridades de certificação confiáveis, definidas 
pelo proprietário de um domínio. 

Ao manter esse controle rigoroso e permitir que apenas as CAs 
com padrões rigorosos de autenticação emitam certificados, sua 
empresa pode impedir que os invasores usem certificados falsos 
que comprometam sua identidade.

2. Supervisione os registros do Certificado de 
Transparência (CT)

Um registro CT é uma lista completa de certificados com os 
quais as empresas podem identificar rapidamente aqueles emitidos 
com erro ou falsificados. Juntamente com os recursos de moni-
toramento, ele permite que o proprietário do domínio assuma o 
controle de todos os certificados emitidos para esse do mesmo. 

Ao monitorar pro-ativamente os registros de CT, você pode 
detectar os certificados que foram emitidos sem a aprovação 
expressa do proprietário ou que não respeitam a política de 
domínio da empresa. E tudo isso em questão de minutos, em 
vez de dias, semanas ou meses.

pAssos 
essenCiAis 

pArA A 
segurAnçA 

do seu 
negóCio 

online

segurAnçA CibernétiCA

Pixabay

Se você não usar o monitoramento de log de CT, pode haver 
certificados emitidos por autoridades de certificação fraudulentas, 
não aprovadas ou instalados incorretamente que podem criar 
vulnerabilidades nos domínios 
mais importantes da empresa, 
afetando inclusive seu cliente e 
reputação do seu negócio.

3. Verifique as listas 
negras

Se você tiver um problema 
de segurança em um de seus 
domínios, corre o risco de per-
der a confiança de seus clientes 
e também de seu domínio ser 
incluído na lista negra. Ter 
uma solução de gerenciamento 
de certificados que inclua um 
verificador de lista negra não 
apenas simplifica sua adminis-
tração de certificados, mas tam-
bém garante que seu domínio 
não seja visto com desconfiança 
pelos navegadores sem o seu 
conhecimento.

4. Verifique a identidade de usuários e 
dispositivos

Em uma organização, funcionários, contratados e parceiros 
usam todos os tipos de dispositivos para acessar informações 
confidenciais por meio de redes e aplicativos corporativos. A falha 
na autenticação correta de usuários e dispositivos pode levar a 
um incidente de segurança e, como consequência, à perda de 
dados e reputação. 

Ao implementar a infraestrutura de chave pública (PKI) para 
dispositivos móveis, o acesso via VPN e o login com cartão inte-
ligente, você garantirá que apenas usuários e dispositivos confi-
áveis tenham acesso às informações autorizadas pela empresa.

(*) - É diretor sênior de Desenvolvimento de Negócios da Digicert 
(www.digicert.com).

“se você tiver 
um problema de 

segurança em um 
de seus domínios, 

corre o risco de 
perder a confiança 

de seus clientes 
e também de 

seu domínio ser 
incluído na lista 

negra.

#tenhacicatrizes

pérsio Alberto Mandel

O quebra-cabeça de todos nós

Pérsio Alberto Mandel (*)

Escrevo este artigo durante a pandemia da COVID 
-19 e do distanciamento social, que estou fazendo, 
seguindo as determinações dos competentes guar-
diões da saúde deste país, como muitos brasileiros.

Todos estamos tendo que lidar com um grande 
“quebra-cabeça”, ou seja, a tomada de muitas decisões 
as quais nos afetarão pessoal e profissionalmente. 
Uso o significado de quebra-cabeça do dicionário, 
ou seja, “um problema, é uma situação muito 
complicada ou de difícil solução”. (https://www.
dicio.com.br/quebra-cabeca/). 

Uma das ações de cunho terapêutico que tomei 
durante o isolamento social, foi o desafio de montar 
um quebra-cabeça (QC). Pela primeira vez resolvemos 
montar, em duas pessoas, um QC com 5.000 peças. 

O exemplo de como montar este QC pode servir 
de referência para qualquer projeto complexo que 
tenhamos na nossa frente. Quando abri a caixa, para 
matar a minha curiosidade, havia um saco plástico 
com 5000 peças e nenhuma instrução que pudesse 
nos ajudar, nem qualquer referência de por onde 
iniciar a montagem.

E agora, por onde começar?

Definimos que a montagem deste quebra-cabeça 
seria tratada como um projeto complexo e seguiríamos 
algumas etapas. É este processo que quero compar-
tilhar. Demorou três meses para ser concluído, uma 
lição que levarei e replicarei, sempre que tiver um 
desafio complexo a liderar e/ou realizar, seja na minha 
rotina ou em algo novo. O mesmo raciocínio serve 
para qualquer desafio complexo que você venha a ter. 

A primeira etapa do planejamento se deu antes de 
efetuar a compra, com a escolha da imagem e o tamanho 
do QC, afinal precisaria caber sobre a mesa. Com o QC 
em mãos para o enquadramento, depois de pronto, 
seriam necessárias outras providências. É fundamental 
que façamos um bom planejamento, para identificar 
os recursos necessários e assim otimizar o tempo.

Fizemos a separação das peças por cor e, quando 
concluída essa etapa, em vez de um QC tínhamos 8 
sub QC, além das peças que compunham a moldura 
externa.  Cada um pegou um sub QC e começamos 
a jornada mais difícil, dar vida ao QC.

Cada um focado com sua área, não houve “perda 
de tempo” procurando peças nos conjuntos do outro. 
Quantas vezes, em um projeto, perdemos eficiência 
pois não temos o que necessitamos e ficamos no 
aguardo da chegada de recursos? 

Achamos que fazer a moldura externa seria fácil; 
ledo engano. Havia 300 peças com formatos seme-
lhantes e cores muito próximas. Conseguimos montar 

80% e resolvemos avançar, afinal de contas alguma 
hora teríamos a moldura completa.

Uma vez por semana, havia uma avaliação do an-
damento do projeto e, transcorrido um mês do início, 
concluímos que precisaríamos mudar de estratégia, 
pois a simples separação das peças por cor não 
estava permitindo a produtividade esperada. Não é 
fácil admitir que a estratégia tem que ser alterada, 
mas como digo, “Se falhou, não chore, apenas faça 
as correções o mais rápido possível”. 

Descobrimos que existiam 8 tipos diferentes de 
peças. A estratificação permitiu um ganho de agilidade 
no processo. Aconselho sempre a separar as atividades 
por pequenas ações, pois quanto mais desdobrarmos 
as ações, mais rápido chegaremos ao objetivo final.

Ao final do processo, contamos 20 “buracos” e 20 
peças desencontradas, o que nos levou a conclusão 
de que no mínimo vinte peças estavam em locais 
errados. Fazer uma revisão peça a peça encaixadas, 
quando temos 5000 a conferir, exige muita dedicação.

Finalmente conseguimos e, como última atividade, 
reconhecemos a conquista.

Segue um pequeno lembrete de como gerenciar 
um (“quebra-cabeça”) projeto complexo:
•	 Faça	um	bom	planejamento,	observando	recursos,	

equipamentos, pessoal e definindo etapas, ativida-
des e resultados.

•	 Divida	 as	 atividades de acordo com os conheci-
mentos e habilidades das pessoas envolvidas.

•	 Avalie	frequentemente	o	andamento	do	projeto
•	 Caso	precise,	mude	de	estratégia	rapidamente.
•	 Reconheça	o	resultado	alcançado	com	todos	os	

envolvidos.

Todos somos capazes de resolver qualquer 
desafio, por mais complexo que seja. Se tivermos 
as competências requeridas, os “quebra-cabeças” 
serão apenas peças de decoração e lembrança de 
desafios realizados.

(*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 
de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria Empre-

sarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. Coautor 
do livro “Organizações Inovadoras do Setor Financeiro”. 

Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. Professor 
convidado no Curso Gestão da Inovação na UFABC. 

Vencedor do “Bronze Winner in the region of Latin 
American”no Reimagine Education 2019.
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171

Renato Alves (*) 

Diante da polarização 
política do Brasil e 
do ambiente em-

presarial desfavorável, 
migrar para os Estados 
Unidos e tentar o sonho 
americano pode ser uma 
ótima alternativa para 
milhares de pessoas. 

Ao contrário do que se 
possa imaginar, a pande-
mia e o dólar alto não são 
obstáculos para quem 
quer investir no exterior. 
Os únicos empecilhos têm 
sido as fronteiras fecha-
das, que serão reabertas 
em breve, e a suspensão 
temporária da emissão de 
alguns vistos de trabalho. 

Mesmo diante da crise, a 
América continua sendo a 
maior economia do mundo, 
vista com bons olhos pelos 
profissionais que almejam 
estabilidade nos negócios 
e melhores condições de 
vida. A Covid-19 fez com 
que o mundo todo esta-
cionasse, mas a recupe-
ração financeira dos EUA 
está um passo à frente: 
contrariando todas as ex-
pectativas, o país abriu 4,8 
milhões de vagas de em-
prego em junho, segundo 
informações divulgadas no 
relatório mensal do Depar-

Um sistema que permite a 
transferência eletrônica se-
gura de veículos está sendo 
testado por concessionárias 
e revendedoras de carros de 
Santa Catarina. A tecnologia 
desenvolvida pelo Serpro para 
o Denatran foi um dos desta-
ques apresentados no últim dia 
17, no encerramento webinar 
do MInfra Digital Week. O 
projeto piloto do Renave, ou 
Registro Nacional de Veículos 
em Estoque, será expandido 
em breve para o Espírito San-
to, Goiás, Rio Grande do Sul 
e São Paulo e a previsão é de 
que, já em setembro, esteja 
funcionando em todo o país.

Com o Renave, a empresa 
que comercializa veículos 
usados pode fazer o registro 
de entrada e saída diretamente 
no órgão de trânsito res-
ponsável pelo licenciamento 
comprovando, ela mesma, a 
transferência e reduzindo a 
burocracia. “É o fim de uma 
espera que custa, em média, 
15 dias para o proprietário e 
também do costume informal 
e não recomendável da entrega 
do DUT em branco”, explicou  
o diretor-geral do Denatran, 
Frederico Carneiro.

No evento, também foram 
apresentadas a trajetória de 
outras tecnologias de trânsi-
to, como a Carteira Digital de 
Trânsito, que reúne a CNH e 
o CRLV digitais. A novidade é 
que, com a adesão do estado 
do Pará ao CRLV-e no início do 

mês, todos os estados do país 
passaram a oferecer todos os 
documentos de porte obriga-
tório no trânsito em formato 
eletrônico. “É uma verdadeira 
transformação digital na vida 
do motorista brasileiro”, ava-
liou o gerente de Soluções de 
Gestão de Trânsito no Serpro, 
Diego Migliavacca. “Segundo 
dados da Fundação Getúlio 
Vargas, o país já possui mais 
de um celular ativo por habi-
tante. Daí a necessidade de 
investirmos fortemente nesse 
tipo de serviço voltado para o 
cidadão”, complementou. 

Atualmente, já são, em todo 
o Brasil, mais de 7 milhões de 
CNHs e 4 milhões e seiscentos 
mil documentos veiculares em 
formato digital. No momento, 
a CDT já possui funcionalida-
des que vão além da simples 
presença dos documentos 
eletrônicos. A ideia é de que 
o aplicativo vá se tornando, 
aos poucos, uma grande plata-
forma de serviços de trânsito. 
Existe, por exemplo, possibili-
dade de recebimento de avisos 
de recall, de vencimento da 
CNH, compartilhamento do 
documento veicular com até 
cinco pessoas, histórico de 
infrações e possibilidade de 
emissão de boleto para paga-
mento de multas. No futuro, 
serão incorporadas novas fun-
cionalidades, como indicação 
do real infrator e alertas para 
autuação, furto ou roubo do 
veículo (AI/Serpro.gov).

Tentar o sonho americano 
pode ser uma ótima alternativa.
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Transferência eletrônica 
de veículos já está sendo 

testada no país
Pandemia e dólar alto podem 

acabar com o sonho americano?
Em todos os setores das nossas vidas, o descontentamento é o combustível necessário na busca por 
novas oportunidades

todos caminham juntos. 
Inclusive, brasileiros que 
têm a documentação legal, 
também estão recebendo 
o auxílio emergencial do 
governo. 

Para quem pensa em sair 
do Brasil e investir nos 
Estados Unidos, diria para 
aproveitar a quarentena 
para melhorar o currículo 
e a fluência em inglês. Em 
breve o mercado retomará 
a sua força e vai haver uma 
dificuldade de mão de obra 
qualificada no país. Vale 
lembrar, que cada vez mais 
os americanos têm apoiado 
o aumento da imigração, 
por entender que pessoas 
de outras nacionalidades, 
com pós-graduação ou ha-
bilidades acima da média, 
vem para somar. 

O momento é oportuno 
para que as pessoas façam 
planejamentos imigrató-
rios e definam o visto que 
melhor se encaixa nos 
seus objetivos. Não espe-
re o Coronavírus passar: 
quanto antes você corre 
atrás dos seus sonhos, 
mais perto está de realizá
-los. Desejo sucesso! 

(*) - É Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias.

tamento do Trabalho. Os 
dados foram liberados no 
início do mês de julho. 

Estar inserido em terras 
norte-americanas, signifi-
ca a garantia de uma boa 
colocação no mercado de 
trabalho, além da chance 
de conquistar o visto de 
residência permanente e 
receber salário em moeda 
forte e com alta liquidez. 
Começar algo do zero ou 
participar do processo 
de internacionalização, 
também faz com que os 
empreendedores ganhem 
credibilidade e atraiam 
holofotes de todo o globo 
para os seus negócios. 

No entanto, é preciso 
estudar com cautela o 

segmento de atuação onde 
a empresa será sediada 
e adequá-la aos padrões 
internacionais. 

Vejo matérias sendo 
veiculadas na mídia com 
personagens brasileiros 
dizendo que gostariam 
de retornar dos Estados 
Unidos por não se senti-
rem amparados durante 
a crise. 

Confesso ficar surpreso, 
uma vez que se a pes-
soa tiver o Green Card 
ela é tratada da mesma 
forma que os cidadãos 
americanos, ou seja: no 
primeiro momento todo 
mundo sofre os impactos 
da recessão de igual para 
igual, mas na retomada 


