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A inteligência artificial já está transformando a rotina de firmas de 
advocacia e departamentos jurídicos no País, e seu papel já vai muito 
além da automação. Com o aprendizado da máquina, processamento 
de linguagem natural e soluções cada vez mais avançadas, hoje a tecno-
logia tem sido uma importante aliada dos advogados nos processos de 
análises de contratos, gerenciamento de contencioso e outras tarefas 
que exigiam grande trabalho manual. A startup KOY e a Elaw são 
exemplos de empresas que já estão otimizando seus processos com 
as soluções de inteligência artificial de IBM Watson no Brasil.   

Inteligência artificial no meio jurídico

A consolidação do e-commerce no Brasil não é uma novidade. Afinal, 
trata-se de uma tendência potencializada pela transformação digital 
e a própria globalização, fenômeno responsável por conceder novas 
possibilidades de comunicação e relações interpessoais. O grande 
desafio repousa na forma que a empresa recebe essa inovação no 
processo de vendas. Não basta oferecer um serviço ou produto de 
qualidade, a complexidade imposta às jornadas de compra é crescente 
e acompanha as exigências de uma população cada vez mais atenta 
às novidades do mercado.   

Transição para o digital
Cheque especial, boletos que não param de chegar, renegociações e 

juros cada vez maiores. A situação chega a ser desesperadora, princi-
palmente quando não temos ideia de como fazer o dinheiro render até 
o final do mês. Apesar das incertezas e "dores de cabeça" que as dívidas 
podem trazer para o dia a dia, há uma luz no final do túnel: o planeja-
mento financeiro. O assunto "finanças pessoais" ainda é desconhecido 
para grande parcela da população brasileira, o que impacta diretamente 
em como as pessoas lidam com o tema em suas vidas.   

Reorganizar as finanças

Pixabay

Negócios em Pauta

Carregamento de Celulares
A Qualcomm Technologies, Inc. anunciou o Qualcomm® 

Quick Charge ™ 5, a tecnologia de carregamento comercial 
mais rápida do mundo para dispositivos Android, que oferece 
velocidade de carregamento de celular sem precedentes, ao 
mesmo tempo em que habilita novas tecnologias de bateria, 
acessórios e recursos de segurança. A plataforma é capaz 
de suportar mais de 100W de carga em um smartphone 
e foi projetada para permitir que os usuários carreguem 
dispositivos de 0 a 50% da energia da bateria em apenas 
cinco minutos (https://www.qualcomm.com/).    Leia a 
coluna completa na página 3

tudocelular.com/reprodução

News@TI

brMalls e Start.se promovem o Varejotech 
Conference 2020

@A edição 2020 da Varejotech Conference, maior con-
ferência online do varejo brasileiro, ganhou o reforço 

da brMalls - empresa de shopping centers que há dois anos 
ampliou os investimentos na transformação digital e na 
omnicanalidade. Entre os dias 3 e 5 de agosto, o evento vai 
ajudar empresas e profissionais a se manterem competitivos 
diante da mudança do comportamento do consumidor. 
Organizado pela Start.se e sem custo, os encontros virtuais 
com os principais nomes do varejo no Brasil e no Mundo 
em mais de 20 palestras vão oferecer aos empreendedores 
soluções e oportunidades para expansão do negócio no 
meio digital e novas estratégias de conexão com os novos 
hábitos do cliente.   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Desde o início da quarentena o 
número de golpes e ciberataques 
cresceu consideravelmente.

Se considerarmos o exemplo apenas do 
segmento de bancos, o aumento na quan-

tidade de phishings, golpes que roubam os 
dados dos usuários, foi de 70% de acordo 
com a Febraban. E não para por aí, diversos 
setores estão sofrendo com isso. 

Geralmente, esses ataques têm ocorrido 
por meio de WhatsApp, e-mails, sites, redes 
sociais e SMS, ou por alguém que se apresenta 
como uma empresa ou instituição legítima. 
De acordo com a Fortinet, em março houve 
um aumento de 131% na incidência de vírus, 
se compararmos com o mesmo mês de 2019. 

Para se proteger, Demetrios Andrigo, Coor-
denador de Segurança da Informação da WAVY 
Global, explica que do lado do consumidor, 
identificar uma mensagem como confiável é 
o primeiro passo para se ter uma comunica-
ção segura. Já as empresas precisam ter um 
provedor certificado que possa fornecer essa 
proteção aos usuários. 

"Os golpes não acontecem apenas por fa-
lhas na segurança de aplicativos, mas também 
por velhas táticas de mensagens com links 
falsos, chamadas de phishing, mensagens de 
contas que não são verificadas pelo WhatsApp 
e até e-mails com remetentes não confiáveis", 
explica o executivo da empresa de customer 
experience do Grupo Movile. Ressalta ainda 
a importância de que as empresas estejam 
preocupadas com ações de cibersegurança. 

"Na WAVY estamos comprometidos com a 
segurança da nossa base, e empenhados em 
levar a experiência do cliente ao mais alto 
nível em todos os aspectos. E como prezamos 
em ter as melhores práticas de segurança, 
buscamos e nos certificamos na ISO 27001, 
principalmente, por servir de base para novas 
adequações, como as exigidas pela Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD)", pontua. 
Mas, algumas dicas simples podem ajudar 
os usuários a não caírem nos golpes. Veja as 
orientações da empresa: 

Dicas para não cair em golpes 
por SMS e WhatsApp

No caso do SMS, o remetente é sempre 
um número curto - Se um SMS vem de um 
número tradicional (10 dígitos) e finge ser 
uma mensagem de uma instituição bancária 
ou de uma marca, é a primeira pista para 
identificar que não é confiável. Os códigos de 
5 a 6 dígitos são estabelecidos por empresas 
que possuem a infraestrutura e o relaciona-
mento com as operadoras de telefonia mais 
relevantes do País. 

Veja se a conta do WhatsApp é verifica-
da - Mantenha conversas apenas com perfis 
verificados. Essa é uma segurança para os 
consumidores e o que dá credibilidade para 
as empresas. Tal funcionalidade somente é 
possível para as empresas que passaram pela 
validação do WhatsApp, produto do Facebook. 
Para o usuário confirmar se a conta é verificada, 
ele precisa apenas clicar em mais informações 
sobre o número e confirmar se ele possui a 
informação "empresa verificada" em azul, que 
credibiliza a conta como sendo oficial. 

Identifique o remetente da mensagem 
(SMS) - Se você receber uma mensagem de 

texto com o nome da instituição ao invés de 
um número de telefone, há grandes indícios 
de que se trata de uma mensagem legítima. 
As etiquetas de identificação da marca são 
desenvolvidas por empresas certificadas para 
oferecer segurança a todos os usuários. 

Empresas nunca solicitam dados confi-
denciais - Qualquer comunicação oficial das 
marcas tem o objetivo de informar ou notifi-
car alguma operação e, jamais solicitar sem 
motivo, dados confidenciais, principalmente 
senha ou dados bancários ou de cartão de 
crédito. Por isso é importante desconfiar de 
quem pedir esse tipo de informação.

Anúncios de produtos passaram a ser 
utilizados como uma porta de entrada para 
golpistas roubarem o acesso original do 
usuário. Para evitar que isso aconteça, a 
dica é nunca fornecer código de segurança 
de nenhum mecanismo de autenticação, seja 
de aplicativos, bancos ou e-mails. 

A qualidade da informação é essen-
cial - Ao receber uma mensagem ou e-mail 
o primeiro passo é sempre avaliar o tipo de 
informação recebida. As operadoras de tele-
fonia, por exemplo, proíbem a distribuição de 
mensagens de spam e exigem que as empresas 
cuidem da qualidade das informações que são 
distribuídas aos usuários. Sempre desconfie de 
mensagens com conteúdos que prometem algo 
muito vantajoso e, às vezes, fora da realidade. 

 
Fonte e mais informações: (http://wavy.global).

De acordo com a Fortinet, em 
março houve um aumento de 
131% na incidência de vírus, 
se compararmos com 
o mesmo mês de 2019. 

é IMPOSSíVEL A QuALQuER SEgMENTO DA 
ECONOMIA VIVER, hOjE, SEM A TECNOLOgIA

PóS-PANDEMIA: 
COMO 
INCREMENTAR 
A RETOMADA 
DAS EMPRESAS 
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Inscrições para o Fies
Começam hoje (28) e seguem 

até sexta-feira (31), pelo site 
(http://fies.mec.gov.br/), as inscri-
ções no processo seletivo do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), para o 2º semestre de 2020. 
O resultado será divulgado no dia 
4 de agosto. Pelo cronograma, o 
período para complementação 
da inscrição dos candidatos pré-
-selecionados será entre os dias 4 
e 6 de agosto.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/pos-pandemia-como-incrementar-a-retomada-das-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-democracia-e-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inteligencia-artificial-acelera-processos-no-meio-juridico-e-estimula-o-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transicao-para-o-digital-o-papel-da-tecnologia-na-implementacao-do-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-seis-maneiras-de-reorganizar-as-financas-e-sair-do-vermelho/
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Dicas para quem quer 
trabalhar com 

tecnologia ainda em 2020
Fabio Camara (*)

Sem dúvida, a graduação é uma 
etapa importante, mas para o 
Grupo FCamara  (www.fcamara.

com.br) - maior empresa consultoria 
de TI em soluções digitais - não é algo 
crucial para que um profissional de 
tecnologia seja contratado. A empresa 
forma os próprios profissionais há 10 
anos com o Programa de Formação 
Online que não exige ensino superior 
dos candidatos.

Fabio Camara, que é TECH CEO do 
grupo, explica em cinco dicas os prin-
cipais requisitos para quem quer traba-
lhar com tecnologia ainda em 2020. No 
início da primeira década, o empresário 
foi o 3º profissional mais certificado da 
América Latina e tem experiência com 
formação de profissionais de tecnologia 
que hoje estão ocupando altos cargos 
dentro e fora do país. Confira as dicas:

1. Soft skills estão ganhando cada 
vez mais importância

Soft skills são competências de ap-
tidão e personalidade, que não são 
exatamente adquiridas pelo currículo, 
e sim pelo perfil. Estas habilidades 
são fundamentais no futuro para criar 
processos, produtos e sistemas com 
uma boa experiência do usuário. “O 
currículo a gente adapta, aprende, mas 
a personalidade não. É necessário que 
o candidato saiba se relacionar com 
times e entenda que pessoas são mais 
importantes que processos”, explica. 

2. Adaptabilidade para trabalhar 
em diversos cenários

O isolamento social colocou mais de 
600 colaboradores da empresa para 
trabalhar em home office por tempo 
indeterminado. Novos hábitos de check 
up, sistemas de gestão e até contratação 
foram criados. “O candidato precisa se 
preparar para mostrar em uma seleção 
remota o mesmo que mostraria pre-
sencialmente. Assim como entender 
que trabalhar em casa não é férias, as 
responsabilidades são as mesmas”. 

São Paulo, terça-feira, 28 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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A democracia e 
a pandemia

O planeta está 
assustado com 
a pandemia da 
Covid-19. 

Países grandes e pe-
quenos, pobres e 
ricos, estendem os 

olhos aos laboratórios cien-
tíficos na ânsia de receber 
respostas de vacinas que en-
tram na fase 3 do teste. Mas, 
na paisagem das nações, 
uma questão se impõe: que 
ajustes poderão ser feitos 
após a crise sanitária nos 
sistemas democráticos? Ha-
verá evolução ou as regras 
continuarão as mesmas? O 
tema merece reflexão.

Comecemos com uma 
introdução histórica. A de-
mocracia de Aristóteles tem 
mudado de feição. O filósofo 
concebia a política como a 
responsabilidade do cida-
dão em relação à polis. Os 
habitantes submetiam-se a 
uma missão, não entendiam 
a política como profissão. 
Na Ágora, praça central de 
Atenas, a democracia nascia 
sob o clamor das demandas 
populares. Plantava-se a ár-
vore da democracia direta.

Ao correr dos tempos, o Es-
tado substituiu o absolutismo 
dos monarcas pelo espaço da 
República. O poder imperial 
cedeu lugar ao poder popu-
lar. Um poder arraigado no 
Estado moderno pelo ideário 
da Revolução Francesa, cujo 
escopo abrigava o governo 
representativo, as liberda-
des, os direitos e os deveres 
dos cidadãos nos campos 
da expressão, produção e 
comércio.

O conceito firmou-se com o 
axioma de Abraham Lincoln: 
“a democracia é o governo 
do povo, pelo povo, para o 
povo”. Mas ciclos de crise 
se sucediam abalando os 
fundamentos democráticos, 
inclusive em nações avan-
çadas, corroendo as frentes 
da representação. Os três 
poderes, arquitetados pelo 
barão de Montesquieu como 
forma de se obter harmonia 
e independência entre eles, 
passaram a vivenciar tensões. 

Certa interpretação de 
tarefas começou a azedar 
as relações entre os pode-
res Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Desvios se 
acentuavam, a ponto de 
o chamado presidencia-
lismo de coalizão ser fre-
quentemente acusado de 
presidencialismo de cunho 
imperial, como é o nosso 
caso, em razão de o Poder 
Executivo usar o “poder 
da caneta” para negociar a 
governabilidade.

Sob outro prisma, os con-
juntos representativos des-
viaram-se de seus papéis, a 
ponto de Norberto Bobbio 
ter dado forte puxão de 
orelhas ao acentuar que a 
democracia não tem cum-
prido suas promessas, entre 
as quais a educação para a 
cidadania, a transparência, o 
acesso de todos à justiça e o 
combate ao poder invisível.

Dito isto, ingressemos na 
atualidade. Os problemas 
emergem em escala geomé-
trica, corroendo as áreas da 
saúde (veja-se atual pande-
mia que devasta nações), da 
educação, da mobilidade ur-
bana, da segurança pública, 
da habitação, do saneamen-

to básico, entre outras. No 
campo da sustentabilidade 
ambiental, a irresponsabi-
lidade campeia, rasgando 
a terra, queimando flores-
tas, destruindo riquezas 
naturais. 

Países perdem o bonde da 
história ao não acompanhar 
os avanços civilizatórios. 
Conflitos étnicos e religio-
sos explodem em todos os 
quadrantes. O comércio e o 
poder competitivo das po-
tências intensificam quere-
las, como essa entre a China 
e os EUA, uma espécie de 
segunda guerra fria. Até 
consulados são fechados.

Esse é o panorama que 
acolhe a pandemia da Co-
vid-19. O que acontecerá na 
textura democrática após 
a crise? A resposta tem a 
ver com o estado d’alma 
sociedade mundial. Já vem 
de algum tempo um sen-
timento de contrariedade 
dos cidadãos em relação aos 
políticos. Tal contrariedade 
abriga rancores, ódio, indig-
nação, a denotar desprezo 
pelos governantes. 

O sentimento tem se pro-
pagado nos últimos anos, 
como se observa nos confli-
tos que cercaram a primave-
ra árabe, em 2010, abrangen-
do Tunísia, com a derrubada 
do ditador, e se estendendo 
pela Líbia, Egito, Argélia, 
Iêmen, Marrocos, Bahrein, 
Síria, Jordânia e Omã.

Em finais de 2011, um 
movimento chamado Oc-
cupy London, ao lado da 
catedral St Paul, chamava 
a atenção por reunir uma 
multidão numa das capi-
tais mais democráticas do 
mundo. Pouco tempo de-
pois, em 2012, foi a vez de 
Washington ver instalado 
o Occupy Wall Street, que 
pedia mudanças no sistema 
financeiro. Culpavam-se os 
governantes por problemas, 
como poluição, tratamento 
cruel contra animais, desi-
gualdade social. 

No Brasil, tivemos as 
grandes manifestações de 
junho de 2013, empuxo do 
impeachment da presidente 
Dilma. O fato é que, de uns 
anos para cá, a sociedade 
passou a ter participação 
mais ativa na política. Nos 
horizontes, vislumbra-se 
um poder centrípeto – das 
margens para o centro – 
revigorando as estacas da 
democracia participativa. 
Esta é, portanto, uma ten-
dência a ganhar força nos 
tempos pós-pandemia.

Novos polos de poder se 
multiplicam aqui e alhures, 
usando estruturas de enti-
dades intermediárias, como 
associações, sindicatos, 
federações, núcleos, seto-
res, movimentos. Infere-se, 
assim, que o poder político 
tende a ser mais descentrali-
zado, fortalecendo a ideia de 
um sistema compartilhado 
com o povo.

Já a nossa democracia 
atravessa gargalos: a pobre-
za educacional das massas; 
a perversa disparidade 
de renda entre classes; o 
sistema político resistente 
às mudanças; um governo 
ortodoxo e a manutenção 
de mazelas históricas.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“O candidato 
precisa se preparar 

para mostrar 
em uma seleção 

remota o mesmo 
que mostraria 

presencialmente.”

4. Estilo de vida alinhado com seus 
objetivos

Ninguém chega ao sucesso tendo 
comportamentos inadequados. É ne-
cessário exercitar a diplomacia. Os 
líderes são excelentes negociadores 
e diplomáticos. Exemplo: o que faz a 
bolsa de valores cair ou subir? A relação 
de confiança no mercado e nas pessoas. 
“O mercado funciona baseado numa 
psicologia de relação de confiança e 
assim deve pensar o profissional”. 

5. Pessoas e cultura x cultura e 
pessoas

A tecnologia não é o grande fator 
que impulsiona a transformação, a 
inovação e as mudanças estratégicas 
na empresa, diz o executivo.  Quem 
impulsiona a mudança é a cultura e os 
profissionais inseridos nela. “A cultura 
deve favorecer pessoas que têm vonta-
de de aprender e curiosidade fora do 
seu campo de atuação. São estas pes-
soas que vão enxergar o que ninguém 
vê. Esse profissional se encaixa muito 
bem no setor de tecnologia”, explica.

(*) É CEO da FCamara, contratação e trabalho 
remotos são formatos que continuarão fazendo 

parte da vida dos profissionais.

Quando se fala em trabalhar com tecnologia, o que pode vir à mente é uma formação acadêmica em TI 
ou áreas afins

3. Líderes precisam ser acessíveis 
e, efetivamente, líderes

Se seu objetivo é um cargo de lideran-
ça em tecnologia, atenção à liderança. 
Empresas não podem colocar seus 
líderes e diretores em um pedestal 
inacessível para o restante dos funcio-
nários. Na FCamara, todos têm acesso 
ao WhatsApp do fundador, marcam 
sessões de coaching com ele e podem 
encontrá-lo trabalhando a seu lado, já 
que Fabio não tem sala nem mesa fixa. 
“Se as pessoas não têm acesso a quem 
lidera a visão da empresa, como irão 
pensar e conduzir projetos? Ser líder 
é ser acessível”.

Freepik

News@TI 

Professor cria canal no YouTube para ensinar 
Química durante a pandemia

@O docente de Quí-
mica do Colégio 

Marista Arquidiocesa-
no, localizado em São 
Paulo (SP), Matheus 
Nahas, é o criador 
do canal do YouTube 
“Vem de Química bb”. 
No espaço, ele dispo-
nibiliza vídeos com aulas sobre diversos temas ligados à disciplina, 
como Termoquímica, Atomística, Cinética Química, Matéria e suas 
transformações e muitos outros. Ao todo já são mais de 100 vídeos 
postados. A vontade de ter um canal no YouTube era antiga. Com a 
pandemia do novo Coronavírus e a consequente suspensão das aulas 
presenciais, Matheus começou a “subir” os vídeos que gravava para 
as aulas a distância (@vemdequimicabb).

Supera Parque abre edital de seleção de 
empresas para seu programa de incubação

@O Supera Parque de Inovação e Tecnologia, de Ribeirão 
Preto, está com inscrições abertas para empresas de base 

tecnológica que queiram participar do seu programa de incu-
bação, realizado pela Supera Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica. Podem participar desde empreendedores com ideias 
ainda no papel até jovens empresas já estabelecidas. O edital de 
seleção está disponível no site do Supera e fica aberto até o dia 5 
de agosto. A Supera Incubadora é uma das 20 melhores do mundo, 
segundo o UBIGlobal (WorldRankings2019/2020), e oferece apoio 
para que empreendedores viabilizem seus projetos e negócios de 
inovação. Inscrições: Pelo site https://gust.com/programs/processo-
-seletivo-de-projetos-002-2020. Edital: http://superaparque.com.br/
upload/20200701-110748-Edital022020.pdf

BenCorp patrocina Programa Scale-up 
Endeavor Health Teach

@A BenCorp Gestão de Benefícios e Medicina Ocupacional, fundada 
por Luis Alexandre Chicani, Empreendedor Serial Endeavor, vai 

patrocinar o Programa Scale-up Endeavor Health Teach, com o obje-

tivo de mapear, apoiar e criar uma comunidade de Scale-ups no setor 
de saúde – com soluções focadas no consumidor final e em clínicas, 
hospitais ou planos de saúde. Os segmentos contemplados nos progra-
mas serão: serviços de suporte, soluções financeiras / planos de saúde, 
digital health, prevenção e bem-estar, tratamento e acompanhamento, 
diagnóstico e prescrição e tratamentos intensivos. O encerramento da 
aceleração acontecerá em dezembro. O programa promove conexões 
entre os empreendedores selecionados e a rede da Endeavor, por meio 
de apadrinhamento e mentoria individual. A aceleração tem início 
no evento de abertura e diagnóstico, seguida por um cronograma de 
mentorias coletivas. Na sequência, os empreendedores também tem 
a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos sobre seus 
desafios de crescimento. Para complementar, a turma acelerada também 
conta com o apoio e acompanhamento dos patrocinadores do programa.

Marketplace Gonddo apoia empreendedores 
em parceria com a Systax

@Direcionado a pequenos 
varejistas de cosméticos, a 

Gonddo é um marketplace B2B, 
que busca aprimorar a experiência 
nas aquisições de produtos para 
estoque. Conectando marcas com o 
canal de varejo independente, que 
representa cerca de 99% do comér-
cio brasileiro, a empresa atua em 
todo o território nacional e soma 
aproximadamente 300 clientes 
associados ao marketplace. Para 
apoiar os empreendedores usuá-
rios da plataforma e apresentar um 
processo mais transparente rela-
cionado à tributação dos produtos, 
a Gonddo anuncia nova parceria 
com a Systax, empresa de inteligência fiscal e única a organizar um 
acervo com mais de 20 milhões de regras tributárias. Rodrigo Cruz, 
cofounder e CEO da Gonddo, pontua que a questão da transparência 
é fundamental para o varejista independente conseguir se organizar. 
"Nosso objetivo é levar ao cliente o valor da tributação que ele vai pagar 
sobre determinado produto antes de fechar o pedido, o que pode até 
parecer simples, mas é uma quebra de paradigma na indústria. Procu-
ramos mostrar o valor da tributação da mesma forma que mostramos 
o valor do frete, por exemplo”, explica (http://www.systax.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

Jerson Prochnow, 
CEO da Systax.
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D - Home Office
A Embracon, administradora de consórcio, manteve seu planejamento 
de contratações e está com 80 vagas abertas em todo o País, sendo 20% 
delas para pessoas com deficiência. Neste primeiro momento, as opor-
tunidades seguem no formato de teletrabalho, mas estão distribuídas 
pela matriz e filiais da empresa em todo o Brasil. As vagas são para os 
cargos de: vendedor, analistas de Business Intelligence (BI), Riscos, 
Informação, Sistemas e Suporte; assistente administrativo e de apoio, 
auditor, auxiliar Administrativo e Comercial, consultor de Inside Sales, 
coordenador de Cobranças, supervisor Comercial, de Parcerias e de 
Vendas. Interessados podem acessar  (www.embracon.com.br), e clicar 
na aba Trabalhe Conosco, 

E - Técnico em Farmácia
O Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências (HCFMUSP) 
está com inscrições abertas para curso técnico em farmácia. O curso se 
destina à formação de auxiliares e técnicos em farmácia capacitados a 
assessorar o farmacêutico em suas principais áreas de atuação: hospi-
tais, laboratórios de produção e controle de medicamentos, farmácias 
e drogarias. Objetiva proporcionar conhecimentos técnicos, científicos 
e habilidades para que os profissionais possam executar o planejamen-
to e a assistência farmacêutica em grau auxiliar, e ações assistenciais 
correspondentes, além de colaborar com o farmacêutico na orientação 
e supervisão do trabalho em farmácia. Mais informações em: (https://
bit.ly/3hlOY49).

F - Variedade de Cana 
O canavicultor já consegue antecipar em quatro anos a adoção de uma 
nova variedade de cana-de-açúcar, que pode proporcionar um aumento 
de produtividade de 20% em relação à variedade antiga. Esse ganho vem 
sendo acelerado quando a instalação do canavial é feita por meio do uso 
do sistema de Mudas Pré-Brotadas associado com o sistema de MEIOSI. 
Essa condição benéfica está mudando a vida do produtor de cana não só 
pelo incremento na produtividade. O combo tecnológico MPB + MEIOSI 
torna o produtor independente em relação à escolha da variedade e à 
produção de mudas dessas novas variedades, mais adequadas ao seu 
nicho de produção. O MPB mudou o modo de plantar cana no Brasil e 
está em várias regiões do país (midiaiac@iac.sp.gov.br).

A - Olimpíada de História
Diante da pandemia, a 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do 
Brasil, realizada pela Unicamp, foi reformulada e será totalmente online. 
As inscrições seguem até dia 7 de setembro. O encerramento está previsto 
para 30 de outubro e, em 22 de novembro, serão divulgados os meda-
lhistas. A competição terá a mesma dinâmica: podem participar equipes 
compostas por um professor de História e três alunos dos 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio, de escolas públicas 
e particulares. Nas fases 0 a 4, os participantes deverão responder ques-
tões de múltipla escolha e realizar uma tarefa. Nas fases 5 e 6, as equipes 
realizarão uma tarefa e corrigirão de outros grupos, respectivamente. Mais 
informações, acesse: (www.olimpiadadehistoria.com.br).

B - Vagas Abertas
A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience, está 
com 150 vagas abertas na capital paulista para contratação neste mês de 
julho. As oportunidades são para posições de agente de atendimento via 
chat e os requisitos variam de acordo com cada vaga. Todo o processo de 
recrutamento está acontecendo de forma remota, desde a candidatura 
até as entrevistas, incluindo testes em tempo real, como o de digitação, 
por exemplo. Ponto positivo é a oportunidade para pessoas que ainda 
não tiveram experiências profissionais e buscam desenvolvimento de 
carreira. Os interessados em participar da seleção devem acessar o site 
(https://bit.ly/2CVr8JR).

C - Gerenciamento de Negócios 
Micro e pequenos empreendedores ganharam mais um canal de reforço 
para enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia. O Sebrae-SP 
lançou o programa online “Enfrente a Crise” e a Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil promove para seus associados a oportunidade de 
participação dos cursos online de capacitação. O objetivo é proporcionar 
aos empreendedores e empresários em geral o aperfeiçoamento em gerir os 
negócios. O programa tem como público-alvo empresas com faturamento 
anual de até R$ 4,8 milhões. A ferramenta gratuita consiste na capacita-
ção remota de empresários em cursos com cinco módulos que abordam 
etapas importantes da rotina empresarial, além de horas de consultoria, 
promoção de rodadas de negócios e acesso a programas permanentes 
de apoio aos empreendedores. Mais informações em (www.gs1br.org). 

G - Coletas e Entregas 
A Neo Delivery - franquia de aplicativo de entrega via motofrete, está em 
busca de motofretistas para as unidades que serão lançadas em São José do 
Rio Preto, Ribeirão Preto, Rondonópolis, Cuiabá, Goiânia, Natal,  Teresina, 
Governador Valadares e Londrina. A rede atua por meio de um aplicativo para 
smartphones e desktops. Usuários se beneficiam do serviço de motofrete de 
tudo que pode ser transportado sobre uma motocicleta a preços e estima-
tiva de tempo de entrega diferenciados do que é praticado no mercado. Os 
clientes podem solicitar através do aplicativo, coleta e entrega, ou apenas 
entrega, dos mais variados tipos de mercadoria. Interessados devem entrar 
em contato pelo telefone 0800-909-0100 ou Whatsapp (17) 9.9788-8887.

H - Beleza Profissional
A Beauty Fair comunica que a 16ª edição da maior feira de beleza profis-
sional das Américas está adiada para setembro de 2021 e aproveita para 
apresentar as novidades que a empresa prepara até o final do ano. Serão 
jornadas gratuitas de capacitação na Beauty Fair Week, uma nova plata-
forma de educação e entretenimento por assinatura, Beauty Fair On, para 
trazer cada vez mais conteúdo relevante e atualizado para profissionais 
de beleza, e a realização dos congressos da Beauty Fair de forma virtual. 
Ainda, em dezembro, ocorrerá a Beauty Fair Estética e o 15º Congresso 
Científico Internacional de Estética e Cosmetologia, ambos em formato 
presencial, em São Paulo. Mais informações: (http://beautyfair.com.br/). 

I - Retomada Econômica
O Demarest Advogados reuniu sócios de todas as áreas práticas do es-
critório para produzir uma série de cadernos especiais sobre as grandes 
transformações causadas pela epidemia da Covid-19. Neles, os especialistas 
analisam alguns dos maiores segmentos industriais brasileiros (Imobiliário, 
Aviação, Petróleo e Gás, e Seguros), trazendo projeções e propostas para 
a retomada econômica no período pós-pandemia. Objetiva colaborar para 
uma retomada mais eficaz e assertiva da economia em todos os âmbitos 
possíveis. Os documentos estão disponibilizados gratuitamente em: (ht-
tps://www.demarest.com.br/noticias/#cadernos-especiais).

J - Desinfecção de Compras 
Desde a reabertura, o SP Market, shopping da Zona Sul de São Paulo, 
vem investindo em protocolos de limpeza e higiene, com o intuito de ga-
rantir a segurança de seus lojistas e consumidores. Além do já tradicional 
álcool em gel, máscaras e distanciamento entre pessoas, a tecnologia 
também prova ser uma grande aliada no combate ao Coronavírus, com 
a implantação da cabine de luz ultravioleta que atua na desinfecção de 
produtos. Basta colocar os produtos dentro do carrinho e  empurrá-lo 
para dentro do equipamento. A radiação emitida pela luz UV elimina até 
99,9% dos vírus, bactérias e outros micro-organismos das superfícies, 
pois é capaz de penetrar nas células desses patógenos. Saiba mais em:  
(http://www.shoppingspmarket.com.br/cuidadossp/).

Estou na Web - 
e agora, o que eu faço?

Você não queria, mas 
agora é obrigado a 
encarar câmera, luz, 
ação!

Seus clientes não es-
tão mais em sua loja, 
seus alunos não estão 

mais em sala de aula e seus 
concorrentes estão a um 
click de teclado. Agora você 
precisa se reinventar para 
continuar respirando. A 
distância imposta pelo iso-
lamento social nos obriga 
a desenvolver novas habi-
lidades de comunicação e 
relacionamento. 

O falar não basta. A 
imagem pode não refletir 
a realidade. Então, o con-
junto precisa ser natural, 
verdadeiro e assertivo.

Reuniões, aulas, confe-
rências. Tudo acontecendo 
a distância e não te dando 
tempo para aprender e, 
às vezes, nem de pensar 
direito. É preciso fazer o 
caminho caminhando. É 
necessário inovar no des-
conhecido e descobrir que 
o básico não basta mais. A 
paixão está no ar.

Na web quem se torna 
“celebridade” é quem tem 
paixão pelo que faz. Tudo 
que se faz com paixão 
tende a gerar um resultado 
melhor. 

Paixão é um sentimento 
próprio do ser humano, é 
algo intenso e profundo, 
que gera grande interesse 
e desperta atração da pes-
soa que está apaixonada. 
Encontros, reuniões, au-
las ou qualquer exposição 
pessoal via web preci-
sam ser tratados como 
se fossem presencias e 
com mais atenção aos 
detalhes.

O público que está nos 
assistindo precisa perce-
ber que gastamos tempo 
preparando o ambiente 
e nos preparando para 
aquele momento. Essa 
preparação é percebida nos 
detalhes, nos cuidados que 
tomamos para harmonizar 
o ambiente com o assunto 
a ser tratado, com a esco-
lha de nossa roupa e com 
a atualização do tema em 
debate.

A postura diante de uma 
câmera deve ser a mesma 
que teríamos presencial-
mente. O falar respeitosa-
mente com a plateia e olhar 
nos olhos, deve ser carac-
terística marcante de quem 
trabalha com pessoas, só 
que nesse caso, os olhos são 
as lentes de sua câmera e 
o respeito é demonstrado 
pela preparação do que se 
vai falar e pela paixão com 
que se fala.

Mas para cada momento 
existem detalhes que de-
vemos observar para não 
sermos pegos e taxados de 
“deselegantes”. Em video-
conferências, por exemplo, 
a educação nos sugere ou-
vir primeiro e falar depois. 
Pedir a palavra e aguardar 
gentilmente que nos seja 
dada a oportunidade de 
nos expressar. Saber ser 
objetivo e conciso permite 
um melhor aproveitamento 
do tempo e abre espaço 
para que mais pessoas 
possam se manifestar apre-
sentando suas opiniões e 
argumentos.

Use seus momentos de 
exposição pública na web, 
não importa se é em pa-
lestras, aulas, reuniões ou 
videoconferências, para 
demonstrar sua capacidade 
de adaptação e flexibilidade 
diante de um cenário que 
nos desafia, a cada dia, 
a sermos mais criativos, 
inovadores e agentes de 
transformação.

Em suma, coloque paixão 
em tudo, na organização 
do seu ambiente, no de-
senvolvimento do seu co-
nhecimento, na preparação 
de sua voz, na iluminação, 
no som e, principalmente 
no respeito para com seus 
ouvintes. Você está na web, 
queira ou não, então venha 
somar com quem quer di-
vidir conhecimento. 

Traga sua paixão por 
ensinar e aprender. Multi-
plique as boas práticas do 
convívio humano, mesmo 
que a distância e repudie 
a intolerância.

(*) - É mestre em Tecnologia 
e Sociedade, professor e 

coordenador de operações dos 
cursos semipresenciais do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Júlio Cezar Bernardelli (*)

Entretanto, levanta-
mento prévio do FGV 
IBRE, pela Sondagem 

do Consumidor, mostra que 
a velocidade da reabertura 
não deve ser a mesma do 
ímpeto do brasileiro de fre-
quentar locais com grande 
aglomeração: entre 54,5% 
e 80% declararam que não 
frequentariam em hipótese 
alguma bares e restaurantes, 
cinemas e teatros e shopping 
centers, nem viajariam de 
férias. 

“Grande parte dos consu-
midores avalia que o ritmo 
de flexibilização está acima 
do que eles consideram 
apropriado. Enquanto uma 
vacina não estiver disponí-
vel, o medo de contaminação 
deve continuar provocando 
aversão a locais de grande 
aglomeração na maioria das 
capitais pesquisadas. Além 
disso, o período de maior 
restrição fez com que muitos 
consumidores perdessem 
seus empregos ou tivessem 
redução de sua renda. 

O medo do desemprego ou 
a demora para recuperar a 
renda média da família junto 

Enquanto uma vacina não estiver disponível, 
o medo de contaminação deve continuar provocando aversão a 

locais de aglomeração.
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café para o ano cafeeiro de 
2019/2020 foi estimada em, 
aproximadamente, 168 mi-
lhões de sacas de 60kg, das 
quais 95,3 milhões de café 
arábica, o que corresponde a 
56,7% do total da safra global, 
e 72,7 milhões de sacas da 
espécie conilon, volume que 
equivale a 43,3% do total. No 
Brasil a produção é estimada 
em aproximadamente 60 mi-
lhões de sacas de 60kg, dos 
quais 45 milhões de café ará-
bica e 15 milhões de conilon.

Ao analisarmos apenas 
o desempenho do café da 
espécie conilon, cujo maior 
produtor é o Vietnã com a 
safra estimada em cerca de 
30 milhões de sacas, o que 
corresponde a 41% do total,  
percebemos que o Brasil, ao 
produzir 15 milhões de sacas, 
é responsável por 20% da sa-
fra mundial. Os três principais 
estados produtores do Brasil, 
em ordem crescente, são: 

Bancos poderão 
renovar prova 
de vida por 
procuração

Desde ontem (27), agentes 
bancários estão autorizados 
a realizar comprovação de 
vida, por meio de procurador 
ou representante legal, de 
beneficiários do INSS com 
idade igual ou superior a 60 
anos, sem o prévio cadastra-
mento na instituição. A dis-
pensa da autenticação pode 
ser feita quando apresentada 
procuração, termo de tutela, 
curatela ou guarda.

A procuração também 
deverá ser aceita quando for 
apresentado instrumento de 
mandato público, nas situa-
ções de ausência por viagem, 
impossibilidade de locomo-
ção ou moléstia contagiosa 
e durante o período de 120 
dias, podendo ser prorroga-
do por ato do presidente. A 
portaria, assinada pelo presi-
dente do Instituto, Leonardo 
Guimarães, está publicada 
na edição de ontem (27) do 
DOU (ABr).

Maioria dos brasileiros não pretende 
frequentar locais de aglomeração

Muitos dos estados brasileiros já flexibilizaram as medidas de isolamento social, reabrindo comércio, 
bares, restaurantes e até locais de lazer como praias, parques e salas culturais

iriam havendo medidas 
adequadas de prevenção à 
Covid-19. 

Ainda segundo o levanta-
mento, o maior percentual 
dos cariocas (37,9%) consi-
derou muito rápido o ritmo 
de flexibilização das medidas 
de isolamento social. Outros 
23,3% avaliaram o ritmo 
como rápido, 23,8% como 
normal, 10,1% como lento 
e 4,9% como muito lento. Já 
os paulistas, em sua maioria 
(31,7%), consideraram o re-
torno às atividades em ritmo 
normal, 27,7% consideram o 
ritmo muito rápido, seguido 
por 24,2% (rápido), 11,8% 
(lento) e 4,8% (muito lento). 
Na média nacional, 29,9% 
analisaram o ritmo como 
muito rápido, quase o mesmo 
percentual de consumidores 
(27,8%) que avaliaram como 
normal. 

A pesquisa consultou 
1500 consumidores de sete 
capitais (Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador, Belo Hori-
zonte, Recife, Porto Alegre 
e Brasília), entre os dias 2 
e 16 de julho, de diferentes 
faixas de renda (AI/FGV).

com um maior endividamen-
to, mantém consumidores 
cautelosos, fazendo com que 
o ímpeto de compras de bens 
e serviços permaneça em 
patamar ainda muito baixo”, 
avaliou Viviane Seda, coor-
denadora da Sondagem do 
Consumidor do FGV IBRE. 
Sobre ir a cinemas e teatros, 
80% informaram que não 
iriam em hipótese alguma e 
17,2% declararam que iriam 
se fossem tomadas medidas 
de prevenção adequadas. 

Com relação a frequen-
tar bares e restaurantes, 

a maioria (64%) também 
disse que não iria em hipó-
tese alguma, com 32,6% dos 
consumidores se dizendo 
preparados para frequentar 
com a adoção de medidas 
de prevenção. Números 
semelhantes à pergunta 
sobre a disposição de viajar 
de férias, de ônibus ou avião: 
69,4% e 27,1%, respectiva-
mente. O resultado menos 
pessimista foi em relação 
aos shoppings centers, 
locais em que 54,5% não 
frequentariam em nenhuma 
hipótese, enquanto 40,9% 

Melhoramento genético para 
sustentabilidade do café conilon brasileiro

Bahia com a média da safra 
estimada em 2,2 milhões de 
sacas, Rondônia com 2,3 mi-
lhões e o Espírito Santo, maior 
produtor brasileiro da espécie, 
com a safra estimada em 
aproximadamente 10 milhões 
de sacas, 66,6% da produção 
brasileira e 13,7% de toda a 
safra mundial da espécie.

Há mais de 40 anos in-
vestindo em pesquisas e no 
desenvolvimento de tecno-
logias no Estado do Espírito 
Santo, o Instituto Capixaba 

de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Incaper) é um dos grandes 
responsáveis pelo sucesso da 
cafeicultura capixaba. Den-
tre as pesquisas que realiza 
está o desenvolvimento de 
cultivares de cafeeiro que 
sejam adaptados às caracte-
rísticas climáticas do Estado, 
além de possuírem outros 
atributos positivos como alta 
produtividade, tolerância e 
resistência a pragas e doen-
ças (AI/Embrapa Café). 
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No limiar 
das transformações

Estamos adentrando 
no limiar em que a 
sociedade humana 
estará sujeita a crises 
de todas as espécies 
que ocorrerão com 
frequência

Tais eventos porão em 
evidência a estupidez 
dos homens em rela-

ção à própria vida e à sus-
tentabilidade do planeta. Se 
os governadores e prefeitos 
tivessem olhado mais para 
o Brasil e sua população 
maltratada, espremida no 
transporte para o trabalho 
e de bolso vazio, não tería-
mos chegado tão perto do 
abismo.

Entrou governo, saiu e 
repetiu governo, mas o 
saneamento foi ficando 
para depois. Há temores 
pela água. Na periferia de 
São Paulo a água encanada 
fica disponível poucas ho-
ras por dia. O novo marco 
regulatório do saneamento 
estabelece metas ousadas 
de abastecimento de água 
e saneamento para até o 
ano de 2033. Esperemos 
que surjam ações efetivas e 
não apenas tinta sobre papel 
como tantas outras regula-
mentações que não surtiram 
os resultados propostos. 

Intrigante é o desequi-
líbrio econômico entre os 
países. O Brasil cometeu 
vários descuidos e acabou 
perdendo o terreno con-
quistado no avanço indus-
trial. Foi cometido o erro de 
abrir o mercado sem o país 
estar preparado; em segui-
da foi introduzido o plano 
real que mantinha o dólar 
barato com juros elevados, 
tendo como consequência 
a importação de tudo e a 
exportação dos empregos. 
Todos dependem de expor-
tações para obter dólares, 
enquanto para a população 
interna fica o que sobrar.  

As fábricas se locomove-
ram para as regiões asiáticas 
de mão de obra farta e de 
baixo custo. Os países fortes 
conseguem exportar de tudo 
e vão acumulando reservas; 
os outros vão abrindo o mer-
cado e importando de tudo 
sem conseguirem se fortale-
cer. Vários países da Europa 
produzem menos, depen-
dendo muito das receitas do 
turismo ora interrompido. 

As cadeias globais de 
produção de manufaturas e 
componentes foram agluti-
nadas nas regiões de mão de 
obra abundante e de baixo 
custo, desequilibrando as 
demais regiões, ampliando 
o atraso. Um exemplo é o 
do Brasil, que produz muito 
álcool, mas não espessante 
para o gel. Isso tudo teria 
de ser equacionado por 
homens sábios e patriotas 
que almejam a paz e o 
progresso da humanidade. 
Qual é a receita para sanar 
esse desequilíbrio que faz 

com que a precarização vá 
se espalhando pelo mundo? 
Se cada povo cuidar de seu 
país com responsabilidade, 
o planeta como um todo 
estará bem cuidado sem que 
seja necessário um governo 
mundial forte e impositivo.

Já no século 18, os países 
disputavam as riquezas para 
si utilizando-se de métodos 
torpes, como autorizar 
piratas corsários a saquear 
navios de outras nações 
para prejudicá-las, e tam-
bém para obterem ganhos 
fabulosos com mercadorias, 
ouro e prata roubados. Na 
trajetória da humanidade, 
pouca coisa surgiu de bené-
fico para o aprimoramento. 

As lutas pela conquista 
do domínio trouxeram 
desgraças e redução da 
atuação da livre vontade 
dos seres humanos que vão 
sendo conduzidos para um 
viver uniforme de servidão, 
perdendo a sua essência 
individualizada. Zé Rama-
lho já dizia: “povo marcado 
povo feliz.” Vida de gado: 
pão, circo com futebol, 
carnaval e cachaça, e agora 
erva também. Mas notamos 
que há um engano terrível, 
pois o gado está sendo mar-
cado com medo e pânico; 
a população precisa é de 
esclarecimento, orientação, 
motivação. O medo paralisa 
e acaba criando revolta.

A especulação financeira 
campeou livremente onde 
quer que pudesse obter 
ganhos. Depois de intensas 
movimentações financeiras 
desordenadas, as engrena-
gens econômicas do mundo 
estão emperrando. As difi-
culdades vão perdurar além 
do que se poderia esperar 
enquanto na calada da noite 
se fazem tramas políticas 
contra o Brasil e sua popula-
ção. Em 2020, o Coronavírus 
chegou de repente, mas 
assim também há de passar; 
muitos não estarão mais na 
terra; muitos continuarão 
do mesmo jeito na vida de 
gado; outros aproveitarão a 
oportunidade para refletir 
sobre o significado da vida, 
o autoaprimoramento e 
melhora do eu interior.

Precisamos do movimento 
certo indispensável à paz e 
à harmonia para manter o 
ser humano vigoroso. Falta 
o movimento permanente 
voltado para o bem, em 
equilíbrio entre o dar e o 
receber para uma vida sadia 
e alegre, construindo e be-
neficiando. O Brasil precisa 
de renovação e seriedade. 
Só com a sincera força de 
vontade de todos, voltada 
para o bem, é que teremos 
um país melhor.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
faz parte do Conselho de 

Administração do Hotel Transamerica 
Berrini, realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. 
Coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). 

E-mail: bicdutra@library.com.br; 
Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Emerson Baroli (*) 

Em um cenário em que as redes varejistas estão 
menos otimistas com a retomada das vendas em 
virtude da crise provocada pelo novo Coronavírus, 
as expectativas de faturamento para os próximos 
meses tiveram que ser revistas. Segundo a Confe-
deração Nacional do Comércio (CNC), a estimativa 
é que a pandemia tenha feito o comércio varejista 
acumular uma perda de mais de R$ 200 bilhões 
desde o início das medidas de isolamento social. 

Algumas redes se viram em crise e, como conse-
quência, dispensaram seus colaboradores, aumen-
tando ainda mais o número de desempregados no 
setor. Diante das incertezas quanto à retomada 
da economia no setor varejista, que não deverá 
acontecer em um breve intervalo de tempo, a 
contratação do Seguro Garantia Judicial tem se 
tornado alternativa frequente como substituta de 

outras formas de garantia em processos judiciais, 
ajudando muitas empresas a manter o fluxo de caixa. 

Avaliamos como uma excelente oportunidade de 
captação de novos recursos através de substituição 
de valores já depositados na justiça, por apólices 
de seguro garantia, inclusive para novos processos. 
Com esta ferramenta, a empresa poderá ter seus 
recursos disponibilizados sem que haja custos 
onerosos, uma vez que o seguro possui um valor 
muito baixo. 

Nos últimos quatro meses, houve um aumento 
expressivo na contratação desse tipo de seguro, 
que funciona como um caução em diversos tipos 
de processos, como os das execuções fiscais, por 
exemplo, já que o número de pedidos de adiamen-
to de pagamento de tributos também apresentou 
alta de 70%, dos quais uma parcela significativa se 
converterá em execução. 

Esse passivo gerado poderia ser empregado em 

investimentos ou capital de giro para a empresa, 
caso ela optasse por um Seguro Garantia Judicial. 
Também evitaria que o patrimônio fosse penhorado 
pela justiça. 

Em geral, o Seguro Garantia Judicial diminui a 
burocracia enfrentada em um momento crítico 
e ajuda a proteger a empresa, garantindo que os 
compromissos judiciais sejam cumpridos. 

Mas, vale ressaltar que entender melhor como 
esse tipo de seguro funciona é primordial no 
momento de contratar esse serviço, assim como 
entender quais são os riscos conforme o ramo de 
sua empresa e sua atuação no mercado. Por isso, é 
importante contar com a assessoria de um corretor 
especializado que poderá tirar todas as dúvidas e 
apresentar uma apólice com todas as garantias 
necessárias conforme a necessidade do empresário. 

(*) - É sócio-fundador da Baroli Corretora de Seguros. 

São muitos os desa-
fios econômicos que 
os empreendedores 

precisam superar neste 
momento de incertezas 
e distanciamento social. 
Para ajudá-los a descobrir 
caminhos alternativos e 
criar estratégias criativas 
que possam garantir a con-
tinuidade dos negócios, os 
especialistas da Serasa Ex-
perian prepararam o Guia 
Prático para PMEs. 

O conteúdo é inspirado 
em histórias reais de em-
preendedores brasileiros 
que estão enfrentando as 
dificuldades deste momento, 
mas que com criatividade e 
dedicação, estão conseguin-
do superar os percalços.

“Estamos no momento de 
reinvenção e foco no novo 
planejamento. Quanto antes 
a empresa estiver adaptada 
ao cenário, mais rápido 
alcançará a oportunidade 
de fazer novos negócios, 
recuperar perdas e voltar a 
prosperar”, afirma a diretora 
de Pequenas e Médias Em-
presas da Serasa Experian, 
Fernanda Monnerat.

A rapidez com que as mu-
danças atingiram o cotidiano 

O guia ajuda a descobrir caminhos alternativos e cria 
estratégias para garantir a continuidade dos negócios. 

Se
ra

sa
Ex

pe
ria

n/
re

pr
od

uç
ão

A Bolsa de Valores brasileira já teve 
muitos nomes e muitos formatos, culmi-
nando na mais atual forma conhecida. 
Sob o nome Bolsa Livre, em 1890, era 
dado o início do que seria a famosa Bolsa 
de Valores de São Paulo. Esta encerrou 
suas atividades precocemente, apenas 1 
ano após sua abertura, mas retomou as 
operações em 1895. Em 1967 foi fundada 
a conhecida Bovespa.

Não foi só o nome que mudou. Os mo-
delos de negócios sofreram uma drástica 
alteração. Nos primórdios da abertura 
da bolsa, as negociações eram feitas à 
base dos berros. Como os acionistas não 
contavam com o auxílio de plataformas 
digitais, a única forma de atuar no mer-
cado financeiro era estar presente em 
uma sala com outros cem interessados, 
que gritavam números, qual ação sofreu 
queda, qual teve aumento, códigos, entre 
outros jargões.

Com o tempo, a modernização atingiu o 
local e hoje o silêncio é quase sepulcral. 
Segundo dados de analistas, atualmente 
a B3 conta com um total de 2,678 milhões 
investidores de pessoa física. Este número 
está em uma crescente já que só no mês 
passado foram mais de 195 mil novos CPFs 
inscritos, passando a ser 27,9% do total 
de investidores.

O educador financeiro e fundador do 
Grupo The One, Uesley Lima (*), consi-
dera que o volume de negociações poderia 
ser ainda maior se não houvesse um certo 
receio das pessoas em relação à Bolsa. 
“Há uma mistificação em torno do que é 
a Bolsa de Valores e o que é ser atuante 
no mercado de renda variável. É comum 
que a prática de investir em ações seja 
vista como instável e, os investidores, 
como corajosos por estarem colocando 
seu dinheiro em algo que muda o dia 
inteiro. Não é bem assim que acontece e 
as pessoas precisam perder essa visão”.

A modernização atingiu o local e hoje o 
silêncio é quase sepulcral.
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Retorno aos 
escritórios deve 
acontecer entre 
setembro e dezembro

Cerca de 35% dos empresá-
rios brasileiros entrevistados 
pela KPMG disseram que 
os profissionais da empresa 
onde trabalham devem re-
tornar aos escritórios entre 
setembro e dezembro. Ou-
tros 21% voltam em agosto 
e apenas 9,4% no próximo 
ano. A pesquisa nacional fez 
um mapeamento sobre como 
deverá ser a volta dos funcio-
nários às organizações. Para 
isso, foram ouvidos mais de 
700 executivos de 11 setores 
da indústria brasileira. 

Quando questionados se a 
empresa adotará uma estra-
tégia de retorno gradativo, 
a maioria (30,3%) disse que 
voltará com no máximo 30% 
dos profissionais. Esse quan-
titativo chegará até 50% dos 
profissionais para 27% das 
empresas. Os entrevistados 
disseram que as empresas 
vão implementar uma série 
de medidas para controle 
de acesso aos escritórios. A 
principal delas é obrigatorie-
dade do uso de máscara facial 
(91,5%), medição de tempe-
ratura (64,8%), questionário 
referente às condições de 
saúde no momento (49,7%) 
e aplicação de testes para 
Covid-19 (26,1%). 

“A pesquisa aponta que as 
empresas estão buscando se 
adaptar a essa nova realidade, 
implementando medidas para 
que o retorno dos funcionários 
aconteça de forma segura. A 
retomada será gradativa até 
para que os gestores possam 
avaliar a efetividade da imple-
mentação desse processo”, 
analisa o sócio-líder de clien-
tes e mercados da KPMG no 
Brasil e na América do Sul, 
André Coutinho. 

Sobre o impacto do trabalho 
remoto na produtividade, qua-
se metade deles (49,5%) disse 
que a produtividade se man-
teve e, para 24,5%, houve um 
aumento de até 20%. Já para 
10,8%, houve uma redução 
de até 20% na produtividade 
e para 5,6% a queda foi supe-
rior a 20%. “O levantamento 
mostra que houve uma boa 
adaptação ao home office, o 
que não era uma realidade dos 
trabalhadores brasileiros”, 
afirma o sócio-líder do Centro 
de Serviços Compartilhados 
da KPMG no Brasil, Roberto 
Gomez (AI/KPMG).

Guia prático para ajudar na 
prosperidade futura dos negócios
Minimizar prejuízos, manter a operação e evitar que dívidas atrapalhem a prosperidade futura 
dos negócios

	 •	Mantenha o relaciona-
mento: não deixe seus 
clientes se esquecerem 
de você. Aproveite esse 
momento para planejar 
novas abordagens e pen-
sar em novos produtos e 
serviços que podem ser 
disponibilizados no atual 
momento e no futuro.

	 •	Já pensou em venda 
compartilhada? Se o 
negócio sempre teve 
um bom movimento de 
clientes é possível fazer 
parte de uma venda 
compartilhada. Analise 
a possibilidade de se 
juntar a uma empresa 
de outro segmento para 
oferecer uma promoção 
conjunta, por exemplo, 
e deixar a compra mais 
atraente.

	 •	Compartilhe seu co-
nhecimento: muitos 
empreendedores podem 
compartilhar suas ex-
periências para inspirar 
outras pessoas. Com 
muita gente evitando 
sair de casa, o mercado 
de cursos e treinamentos 
on-line tem potencial 
para atrair interesse (AI/
SerasaExperian).

dos empresários exige uma 
reação imediata às novas 
dificuldades. “As empresas 
se viram em um cenário 
diferente de tudo que já vi-
vemos. O replanejamento é 
importante porque permite 
redimensionar as ações pre-
sentes e futuras de acordo 
com as condições. Quando 
você age no susto e no im-
proviso, há mais chances 
de tomar decisões erradas”, 
orienta Monnerat.

O guia traz muitas dicas e 
orientações para inspirar o 
empreendedor, dentre elas: 
traçar um planejamento, mi-
nimizar possíveis prejuízos, 
trabalhar remotamente e até 
mesmo montar um e-com-

merce. Abaixo, é possível 
conferir algumas orienta-
ções e a íntegra do e-book 
está disponível em (https://
empresas.serasaexperian.
com.br/blog/guia-pmes-pa-
ra-cenarios-desafiadores/).
	 •	Revise as despesas e 

renegocie: o primeiro 
passo é organizar o fluxo 
de caixa. Veja se não é 
possível cortar despesas 
para ter maior fôlego. 
Outra atitude importan-
te é tentar renegociar as 
contas atrasadas direta-
mente com o credor ou 
tentar linhas de crédito 
mais baratas para trocar 
pelas dívidas mais caras 
já existentes.

Bolsa de Valores: 
do pregão ao screen touch

O empresário considera a educação 
financeira como chave para uma vida 
econômica saudável. “Tenho feito um 
trabalho de educar as pessoas financeira-
mente para que elas tenham autonomia 
na hora de tomar decisões. Não é uma 
aula de como investir na Bolsa de Valo-
res, mas é como lidar com o dinheiro. A 
partir do momento que a pessoa entende 
como funciona a economia e o mercado 
financeiro, ela pode escolher o que fazer 
com o dinheiro dela conscientemente”, 
aponta o educador financeiro.

De fato, todos os painéis e números 
acabam por afugentar pessoas que 
acreditam ser complicado demais entrar 
ativamente no mercado de renda variá-
vel. “É uma questão de entender o que 
tudo aquilo significa. De saber porque 
os números mudam constantemente e 
como isso acontece e o melhor, perceber 
que pode ser mais simples do que apa-
renta, e que todos conseguem investir 
sem dificuldades na Bolsa de Valores 
Espero que cada vez mais as pessoas 
queiram investir em ações e que a cada 
dia aumente o número de participantes 
da nossa bolsa, finaliza Lima.

(*) - Educador financeiro e trader da Bolsa de Valores, 
desenvolve conteúdos para instruir como conduzir-se no 

mundo dos investimentos e finanças.

Seguro Garantia: alternativa de fôlego financeiro para o varejo
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Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da Assembleia Geral
Extraordinária Realizada em 10 de Julho de 2020. - Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia
05 de agosto de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”:
rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2020, a fim
de tornar sem e efeito o termo de posse dos diretores eleitos, na própria assembleia.
São Paulo, 23 de julho de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.    (24, 25 e 28)

Edital de Citação e Intimação com o .prazo de 20 dias. Processo Nº 1007 106-11.2019.8.26.0008, 
ao qual Maria José de Gouveia Caldeira (CPF: 004.584.648-05) move em face de Maria José 
Leite Alves (CPF077.503.618-80) e Carlos Roberto dos Santos (CPF, 010.085.188-67). O MM. 
Juiz de Direito da 3ªVC do Foro Regional VIII Tatuapé- SP Dr.Luis Fernando Nardelli, na forma da 
Lei, etc Faz Saber A Carlos Roberto dos Santos (CPF010.085.188-67), que por este Juízo tramita 
de uma ação de Execução de Título Extrajudicial ,ação esta para a cobrança dos alugueres e 
encargos da locação no período de 15/01/2019 a 15/05/2019, do Imóvel sito a Rua Joaquim 
Felício , 341 no Jardim IV Centenário /SP, no valor total R$ 11.410,04 (06/2019). E encontrando-
se o co executado, em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por edital, para, 
no prazo de 03 (três) dias, pagar(em) a dívida atualizada até a data do efetivo pagamento, cujos 
honorários arbitro em 10% do valor da dívida, conforme pedido inicial, com prazo de 15 dias para 
apresentação de embargos à execução e INTIMAÇÃO do co executado da penhora do Imóvel-
Terreno situado a Rua Veríssimo Freitas , nº 250 no Bairro do Jardim das Rosas, Cep 03933-020 - 
SP, com a área total de 108,125m2 , com registro no 6º C.R.I/SP nº 123.293 e contribuinte na 
Prefeitura do Munícipio de SP com o Nº 117.357.0016-8, bem como da condição de depositário do 
bem .Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei ERRATA. Edital de 
Citação - Prazo de 20 Dias.  Processo Nº 1007106-11.2019.8.26.0008O(A) MM. Juiz de Direito da 
3ª Vara Cível do Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr.. Luis Fernando Nardelli, na forma 
da Lei, etc. Para Fazer Constar o Valor Correto no Edital de Citação e Intimação De Penhora Com 
O Prazo de 20 dias Expedido No Diário Oficial de Justiça Eletronico no dia 05/06/2020 na 
ediçao,3056 fls. 26 e Inserido no Processo de Nº 1007106-11.2019.8.26.0008 as fls. 130. 
Processo este ao qual Maria José de Gouveia Caldeira (CPF,004.584.648-05) move me face de 
Maria José Leite Alves (CPF,077.503.618-80) e s/m Carlos Roberto dos Santos (CPF, 010.085. 
188-67). Para fazer constar que o valor correto do débito atualizado conforme FLS. 120/122 
(03/2020) é R$ 23.328,61 (vinte e três mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) 
e não como constou. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 02 de julho de 2019 

NOTA 1 - Contexto Operacional: A OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – 
OSEL, fundada em 23 de dezembro de 1964, é uma associação sem fins econômicos, 
na forma do artigo 53 do Código Civil, de caráter educacional, que atua em ensino 
superior há mais de 50 anos, e conta com 4 campi, localizados nos estados de São 
Paulo e Minas Gerais. A Entidade cumpre seus objetivos sociais, aplicando integral-
mente no país os recursos, prestando relevantes serviços à comunidade na qual está 
inserida, com destacada atuação na área de educação superior. Dentro das principais 
atividades desenvolvidas destacam-se os cursos de graduação, de pós-graduação, de 
especialização e extensão universitária, os programas e projetos sociais e o atendimen-
to clínico. A Associação, por ser instituição de educação sem fins lucrativos, cumpre os 
requisitos do artigos 9º e  14º do Código Tributário Nacional e em respeito ao artigo 150, 
inciso VI, alínea ¨c¨ da Constituição Federal está imune de tributação. A Associação 
também atua em conformidade com com a Lei nº 11.906 de 13/01/2005 que trata o 
Programa Universidade para Todos - PROUNI e a Lei nº 12.101 de 27de novembro de 
2009,  sendo possuidora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
emitido pelo MEC. A entidade faz jus também à isenção prevista no art. 195 § 7º. da 
Constituição Federal, atendendo  todas as condições para gozo desse benefício. 1.1. 
Aprovação das demonstrações financeiras: As presentes demonstrações financei-
ras foram aprovadas pela diretoria da Entidade em 22 abril de 2020, considerando os 
eventos subsequentes ocorridos até esta data. NOTA 2 - Apresentação das Demons-
trações Financeiras: As Demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil,que compreendem os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as orientações 
contidas na Resolução CFC nº. 1.409/12 (ITG 2002) - Entidade sem Finalidade de Lu-
cro. NOTA 3 - Principais Diretrizes Contábeis: a. Apuração do superávit (déficit) 
do exercício: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade 
com o regime de competência de exercício. A receita de serviços prestados é reco-
nhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se 
há uma incerteza significativa na sua realização. b. Ativos financeiros registrados 
pelo valor justo por meio do resultado: A associação reconhece os empréstimos e 
recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na 
qual a Associação se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 
A Associação tem os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebí-
veis. c. Instrumentos mantidos até o vencimento: São ativos financeiros não deri-
vativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos e para os 
quais a Associação tem a intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento 
seus instrumentos de dívida, esses são classificados como mantidos até o vencimento. 
Investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utili-
zando o método da taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor 
recuperável. d. Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis devem ser 
mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva 
de juros, reduzidos por eventuais reduções no valor recuperável. e. Ativos circulantes 
e não circulantes: Contas a receber de alunos. Refere-se a direitos a receber de alu-
nos, pela contraprestação de serviços educacionais, porém não recebidas, ou acordos 
firmados juntos aos estudantes de mensalidade já vencidas e cobranças judiciais. f. 
Provisão para créditos duvidosos:Constituída em montante considerado suficiente 
pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das mensalidades. 
g. Estoques: Referem-se aos materiais de uso administrativo e manutenção, avaliados 
ao custo médio de aquisição que não excede o valor de mercado. h. Imobilizado: Está 
demonstrado ao custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e demais 
encargos financeiros capitalizados. A depreciação é calculada pelo método linear com 
bases nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 7 e leva em consideração o tempo 
de vida útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais. Outros gastos são 
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item 
do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa 
quando incorrido. i. Arrendamento mercantil financeiro: Determinados contratos de 
arrendamento mercantil transferem substancialmente à Associação os riscos e bene-
fícios inerentes à propriedade de um ativo. Esses contratos são caracterizados como 
contratos de arrendamento financeiro e os ativos são reconhecidos pelo valor presen-
te dos pagamentos mínimos previstos em contrato. Os bens são depreciados pelas 
taxas de depreciação aplicáveis a cada grupo de ativo, conforme a Nota Explicativa 
nº 7. Os encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamento financeiro são 
apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método do custo 
amortizado e da taxa de juros efetiva. j. Redução ao valor recuperável: Os ativos do 
imobilizado e do intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. k. Passivo circulante e não circulante: Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a 
transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas 
de resultado que deram origem ao referido passivo. l. Provisão: Uma provisão é reco-
nhecida no balanço quando a Associação possui uma obrigação legal constituída como 
resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. m. Matrículas recebidas antecipadamente:Refere-se 
aos valores recebidos de alunos da Associação, referentes às matrículas recebidas no 
final do exercício que serão reconhecidas no resultado do exercício seguinte de acordo 
com o regime de competência. 
NOTA 4 - Caixa e equivalentes de caixa:  2019 2018
Caixa 17.333 17.333
Bancos 2.167.506 1.826.280
Total 2.184.841 1.843.614
NOTA 5 - Contas a receber de alunos: 2019 2018
Contas a Receber 115.494.110 90.795.923
Cheque em Cobrança 2.366.108 2.513.505
FIES 3.928.347 2.346.880
Total 121.788.566 95.656.311
Provisão para créditos duvidosos (84.380.727) (69.609.683)
Total 37.407.838 26.046.629
De acordo com estudo elaborado por seu Departamento Financeiro, a Instituição deter-
minou os percentuais a serem aplicados sobre os saldos a receber e aqueles vencidos e 
não pagos que variam em função dos índices de inadimplência dos últimos quatro anos.

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL
CNPJ nº 18.301.267/0001-84

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Senhores Associados: A Administração da OSEL - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete a apreciação de Vossas Senhorias os balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro 2019 e 2018, as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e do Fluxo de caixa correspondentes aos exercícios findos naquelas datas e o Parecer dos Auditores Independentes. Agradecemos todo o apoio recebido.                                                                                                                                                    A Administração.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Reais - Em R$)

Notas explicativas às demonstrações contábeis de 31/12/2019
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

Ativo Notas 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 2.184.841 1.843.614 
  Mensalidades a Receber 5 37.407.839 26.046.628 
  Outros Créditos 6 813.964 705.074 
  Almoxarifado  143.018 188.296 
  Despesas Exercício Seguinte  6.177.891 5.281.981 
  Adiantamento Diversos  970.227 953.703 
Total do Ativo Circulante  47.697.780 35.019.296 
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
  Depósitos Judiciais  5.389.620 4.337.497 
  Outros Créditos  1.264.790 1.403.325 
Total  do Realizável a Longo Prazo  6.654.410 5.740.822 
  Imobilizado 7 29.412.926 11.951.714
  Intangível 7 261.964 223.911
Total do Imobilizado  29.674.890 12.175.625 
Total Ativo Não Circulante  36.329.300 17.916.447
Total do Ativo  84.027.080 52.935.743

Passivo Notas 31/12/2019 31/12/2018
 Circulante
   Fornecedores  4.628.489 6.024.130
   Obrigações Trabalhistas 8 20.306.344 20.892.161
   Empréstimos e Financiamentos 9 108.828.805 111.781.405
   Obrigações Fiscais 10 42.672.566 42.208.590
   Obrigações Diversas  9.725.041 8.754.953
   Mensalidades Antecipadas 11 15.718.570 13.627.754
Total do Passivo Circulante  201.879.815 203.288.993
Não Circulante    
 Exigível a Longo Prazo    
   Empréstimos e Financiamentos 9 32.562.231 31.059.286
   Obrigações Fiscais 10 35.571.976 22.013.520
   Provisão para Contingências 12 6.963.155 8.477.270
Total do Passivo Não Circulante  75.097.362 61.550.076
 Patrimônio social a descoberto    
   Déficits Acumulados 13 (192.950.097) (211.903.326)
Total do Patrimônio Social  (192.950.097) (211.903.326)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  84.027.080 52.935.743

 31/12/2019 31/12/2018
Atividades Operacionais
  Superávit (Déficit) do exercício 18.953.228 (2.449.069)
  Depreciações e Amortizações 2.589.696 2.120.328
  Ajuste de Exercícios Anteriores   1.453.491
  21.542.924 1.124.750
(Aumento) Redução nos ativos operacionais:    
  Mensalidades a Receber (11.361.211) (5.432.091)
  Adiantamentos a Terceiros (16.524) (227.411)
  Almoxarifado 45.278 (11.411)
  Despesas Antecipadas (895.911) (1.422.517)
  Outros Créditos (108.890) 9.768.428
  Realizável a Longo Prazo (913.588) (432.824)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais    
  Fornecedores (1.395.641) 1.311.486
  Obrigações Trabalhistas (585.817) 1.428.637
  Obrigações Fiscais 463.976 3.867.501
  Obrigações Diversas 970.088 390.871
  Mensalidades Antecipadas 2.090.816 4.046.406
  Exigível a Longo Prazo 12.044.342 (3.867.716)
 Caixa líquido gerado pelas 
   atividades operacionais 336.918 9.419.359
Atividades de Investimentos    
   Investimentos  
   (Aumento) do Imobilizado e Intangível (20.088.961) (3.706.195)
Atividade de Financiamento    
   Aumento (Redução) de 
       empréstimos de curto prazo (2.952.600) (3.519.786)
   Aumento (Redução) de empréstimos a longo prazo 1.502.945 (2.609.109)
 Caixa líquido gerado pelas atividades 
     de Investimentos e Financiamentos (21.538.616) (9.835.090)
 Caixa líquido gerado pelas atividades 
   Operacionais, de Investimentos e
      de Financiamentos 341.226 709.019
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.843.614 1.134.595
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.184.841 1.843.614
Aumento (redução) líquido nas disponibilidades 341.227 709.019

 2019 2018
Superávit (Déficit) acumulados 18.953.228 (2.449.069,00)
Outros resultados abrangentes 0 -
Total dos resultados abrangentes 18.953.228 (2.449.069,00)

 Patrimonio Reserva Déficits
Conta Social de Capital Acumulados Soma
Saldos em 01/01/2018 3.000.000 0 (214.774.540) (211.774.540)
Superávit (Déficit) do Período   (2.449.069) (2.449.069)
Ajustes Exercícios Anteriores   2.320.284 2.320.284
Saldo em 31/12/2018 3.000.000 0 (214.903.325) (211.903.325)
Superávit (Déficit) do Período     18.953.228 18.953.228
Ajustes Exercícios Anteriores     - -
Saldos em 31/12/2019 3.000.000 0 (195.950.097) (192.950.097)

 Notas 31/12/2019 31/12/2018
Receita de Prestação Serviços Educacionais-
  Educação Superior- Graduação
Receita de Mensalidades  - Alunos Pagantes  417.408.284 331.133.590
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
  PROUNI INTEGRAL - Lei 11.096/2005  26.070.496 16.742.027
Receita de Mensalidades - Bolsistas
  PROUNI PARCIAL - Lei 11.096/2005  2.728.755 2.944.188
Receita de Mensalidades - Bolsistas
  INTEGRAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009  5.450.583 4.979.179
Receita de Mensalidades - Bolsistas
  PARCIAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009  842.309 364.995
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
  INTEGRAL FUNCIONÁRIOS, DEPEND. E OUTROS  2.132.711 780.763
  454.633.138 356.944.742
Deduções da Receita Serviços Educionais
  -Educação Superior - Graduação
Bolsa de Estudo Concedidas - 
  Educação Superior - Graduação
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
  PROUNI INTEGRAL - Lei 11.096/2005 14 (26.070.496) (16.742.027)
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
  PROUNI PARCIAL - Lei 11.096/2005 14 (2.728.755) (2.944.188)
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
  INTEGRAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009 14 (5.450.583) (4.979.179)
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
  PARCIAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009 14 (842.309) (364.995)
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
  INTEGRAL FUNCIONÁRIOS, DEPEND. E OUTROS 14 (2.132.711) (780.763)
Mensalidades Canceladas-
  Educação Superior-Graduação  (84.636.264) (69.533.901)
   (121.861.118) (95.345.053)
Receita Liquida - Prestação Serviços Educacionais
-Educação Superior- Graduação  332.772.020 261.599.689
Custos com Serviços Educacionais -
   Educação Superior - Graduação 15 (55.020.221) (53.276.031) 
Superávit Bruto - Receitas Educacionais -
   Educação Superior - Graduação  277.751.799 208.323.658
Receitas Administrativas - 
 Educação Superior - Graduação
  Receita de Aluguel  459.572 480.827
  Receita de Taxas  4.764.647 4.551.369
   5.224.219 5.032.196
Despesas Administrativas - 
  Educação Superior - Graduação
  Salários , Outras Remunerações e Encargos 16 (30.417.151) (25.896.148)
  Despesas Administrativas 17 (107.497.253) (107.085.411)
  Depreciações  (2.589.696) (2.120.328)
  (140.504.101) (135.101.887)
Superávit Operacional-Educação Superior-Graduação 142.471.918 78.253.967
Despesas Financeira Líquida
  Despesas Financeiras  (128.047.573) (88.270.671)
  Receitas Financeiras  4.528.883 7.567.635
   (123.518.690) (80.703.036)
Superávit (Déficit) do exercício  18.953.228 (2.449.069)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e de 2018 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e de 31/12/2018 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e de 2018 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT
Para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e de 31/12/2018 (Em Reais)

NOTA 6 - Outros Créditos:  2019 2018
Adiantamentos Fornecedores 813.964 421.703
Consórcio a Resgatar 0 231.454
Títulos de Capitalização a resgatar 0 51.915
Total 813.964 705.073
NOTA 7-Imobilizado/Intangível:    2019 2018
   Depreciação
 Taxa anual  amortização
Descrição de deprec. Custo acumulada Líquido Líquido
Imobilizado     
Terrenos  375.000 0 375.000 375.000
Acervo Bibliográfico 10% 6.192.200 (4.079.474) 2.112.726 2.613.699
Máquinas, Aparelhos 
 e Equipamentos 10% 9.492.767 (3.404.715) 6.088.052 5.156.923
Computadores e Periféricos 20% 433.154 (433.154) 0 158
Móveis e Utensílios 10% 2.511.291 (1.117.821) 1.393.470 1.232.103
Benfeitorias em Imóveis 
de Terceiros 4% 23.731.168 (4.288.394) 19.442.775 2.566.888
Equipamentos 
Médicos e Cirúrgicos 10% 96.114 (95.211) 903 6.943
Soma Imobilizado  42.831.694 (13.418.769) 29.412.926 11.951.714
Bens Intangíveis     
Direitos Autorais 20% 1.731.700 (1.731.054) 646 1.338
Software 20% 797.916 (536.598) 261.318 222.573
Soma Intangíveis  2.529.616 (2.267.652) 261.964 223.911
Total Imobilizado  45.361.311 (15.686.421) 29.674.890 12.175.625
8 – Obrigações trabalhistas: 
Circulante 2019 2018
Salários a pagar 4.050.092 3.535.242
Provisões para férias e encargos 4.474.349 4.016.397
FGTS a recolher 664.022 541.474
INSS a recolher sobre folha de pagamento 11.117.879 12.799.047
Total 20.306.343 20.892.161
NOTA 9 – Empréstimos e financiamentos:
Circulante Indexador 2019 2018
Banco BVA CDI + 1,10% a.m 65.257.449 65.257.448
Banco BVA CDI + 1,80% a.m. 7.863.731 7.863.732
Banco Rural CDI + 1,24% a.m. 28.148.400 28.148.400
Banco Safra CDI + 1,89% a.m. 779.292 3.227.701
Banco Santander conta movimento 13,99% a.m. 57.562 21.287
Banco Daycoval conta movimento CDI + 0,80 % a.m 1.400.000 400.572
Banco Daycoval CDI + 0,80 % a.m 2.661.739 1.736.712
Banco Paulista CDI + 0,60% a.m. 1.118.822 4.000.000
Banco Santander 1,39% a.m. 1.541.811 1.125.553
Total Circulante  108.828.805 111.781.405
Não Circulante   
Banco Daycoval CDI + 2,30 % a.m 1.720.378 219.714
Eral Recuperadora de Ativos  1.068.465 1.066.184
Malville Holdings S.A.  29.773.388 29.773.388
Total Não Circulante  32.562.231 31.059.286
Total Circulante e Não Circulante  141.391.036 142.840.691
As parcelas a Longo Prazo possuem prazos de vencimentos para 2020.
Os Bancos BVA e Rural estão sob intervenção federal
Os empréstimos são, em sua maior parte, na modalidade de capital de giro e estão 
sendo utilizados para geração de caixa e para liquidação das obrigações de curto prazo 
da Associação. NOTA 10 - Obrigações Fiscais:
CIRCULANTE 2.019 2018
Impostos Federais 34.656.204 37.503.794
IPTU / IRRF Aluguel 67.511 765.504
Pis/Cofins/CSLL Serv. Terceiros 513.341 702.438
INSS/ISS s/Serviços de Terceiros 1.000.751 1.249.030
Parcelamento Impostos 6.434.759 1.987.825
Total 42.672.566 42.208.590
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:  2019 2018
Parcelamento Imp. Federais - PERT a 26.614.375 11.663.132
Parcelamento FGTS b 7.668.265 8.571.347
Parcelamento IPTU c 1.289.336 1.779.039
Total   35.571.976 22.013.519
a) Trata-se de parcelamento  em 180 meses vencíveis em parcelas mensais no perío-
do de 2019 a 2034. b) Trata-se de parcelamento em 60 meses vencíveis em parcelas 
mensais de 2018 a 2023. c) Trata-se de parcelamento em 180 meses vencíveis em 
parcela mensais de 2015 a 2030. NOTA 11 - Mensalidades Antecipadas: Referem-se 
às taxas de inscrição para os exames de vestibular e ao pagamento da primeira parcela 
de semestralidade no momento da efetivação da matrícula do ano letivo de 2020. São 
apropriadas ao resultado no transcorrer do exercício seguinte. No exercício de 2019  R$ 
15.718.570  e no exercício de 2018 R$ 13.627.754. NOTA 12 - Provisão para contin-
gências Trabalhistas e Cíveis: A Associação possui diversas reclamações trabalhistas 
e cíveis em andamento judicial. A perda estimada dos processos como sendo de risco 
provável, de acordo com a opinião de seus assessores jurídicos, em função da ex-
pectativa de desfecho dos processos é de R$ 6.963.156  para os quais a Associação 
registrou uma provisão. Para os processos considerados como possíveis (menos de 
50% de chance de perda), não foram efetuadas provisão para riscos nos valores de 
R$7.787.853 e R$30.195.083 para Assuntos Trabalhistas e Cíveis respectivamente. 
 2019 2018
Contingências Trabalhistas 5.011.612 5.818.374
Contingências Cíveis 1.951.544 2.658.895
Total 6.963.156 8.477.270
NOTA 13 – Patrimônio social (Passivo a descoberto): O Patrimônio Social é apre-
sentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos 
valores dos Superávits e diminuído dos Déficits ocorridos. Em 31.12.2019 o saldo era 
de R$192.950.097 negativo. Em conformidade com seu plano de trabalho, a Entidade 
vem implementando uma estratégia para alcançar o equilíbrio financeiro da Instituição, 
tendo em vista a eliminação sistemática e completa de valores em atraso, com o pa-
gamento de suas obrigações junto a bancos, fisco e parcelamentos dentro dos prazos 
de vencimentos. Paralelamente estão sendo desenvolvidas medidas com o objetivo de 
redução dos custos administrativos, acadêmicos e financeiros, bem como melhoria dos 
controles internos. Nota 14-Demonstrativo das Bolsas: Lei 12.101 de 2009 (alterada 
pela Lei 12.868 de 2013) Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017

 Educação Superior
 (COM adesão ao PROUNI) Valores
Total de alunos matriculados (a) 31.463 454.633.137,72
Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009) 1.536 5.450.583,29
Alunos bolsa integral e com deficiência (Lei 12.101/2009) 0 0,00
Alunos bolsa integral e em tempo integral (Lei 12.101/2009) 0 0,00
Quantidade de Bolsas INTEGRAIS concedidas a
FUNCIONÁRIOS, DEPENDENTES E OUTROS. 155 2.132.711,00
Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI) 3.175 26.070.496,05
Alunos bolsa integral (Pós-graduação strictu sensu)
(Lei 12.101/2009) 0 0,00
Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009) 4.711 31.521.079,34
Outras bolsas integrais (b) - Funcionários  e dependentes    
Alunos matriculados em cursos que não sejam de graduação
 ou sequencial de formação específica regulares (c) 0 0,00
Alunos inadimplentes (d) 6.184 10.537.197,42
Alunos Pagantes: (a) - (b) - (c) - (d) 25.279 444.095.940,30
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009) 138 842.308,60
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 11.096/2005 - PROUNI) 514 2.728.754,89
Alunos bolsa parcial de 50% (Pós-graduação strictu sensu)
 (Lei 12.101/2009) 0 0,00
Número total de alunos com bolsa parcial de 50%
 (Lei 12.101/2009) 652 3.571.063,49
NOTA 15 - Custos com Serviços Educacionais - Educação Superior-Graduação:
 2019 2018
Salário e Ordenados 50.597.209 48.728.501
Encargos 3.900.502 4.148.281
Benefícios 522.510 399.248
Total 55.020.221 53.276.030

NOTA 16-Despesas com Serviços Educacionais-Educação Superior-Graduação:
 2019 2018
Salários e ordenados 20.421.545 17.796.125
Férias e 13º salários 4.025.792 3.708.909
Encargos 1.663.259 1.395.804
Benefícios 4.306.555 2.995.309
Total 30.417.151 25.896.147
NOTA 17 - Despesas Administrativas Serviços Educacionais-Educação Superior - 
Graduação:   2019 2018
Material de consumo 422.461 309.108
Despesas com serviço de terceiros 23.092.850 17.844.315
Despesas gerais 57.138.045 58.338.603
Despesas com ocupação 6.615.056 8.942.218
Propaganda e publicidade 4.798.074 4.997.057
Impostos e taxas 2.173.838 1.973.147
Despesas com Provisões 13.256.929 14.680.963
Total 107.497.253 107.085.411
NOTA 18-Cobertura de Seguros: Em 31.12.2019 a Entidade possuía cobertura de segu-
ros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, que foram defini-
dos por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza de sua atividade 
e o grau de risco envolvido. Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros contra 
riscos pessoais coletivos, de incêndio, danos elétricos e equipamentos era no valor de R$ 
107.567.687,00  (Allianz Seguros).NOTA 19 - Custo da isenção (imunidade) usufruída: 
O custo da isenção (imunidade) da quota patronal da previdência social usufruída pela 
entidade no ano foi de  R$  18.527.312,85 :

 Código  Folha de Alíq. Parcela Remun.  Alíq. Parcela Total INSS
Unidade FPAS Pagamento INSS Isenta (Imune) Autônomo INSS Isenta (Imune) Isento (Imune)
18.301.267/0004-27 639 20.435,06 25,50% 5.210,94 0,00 20,00% 0,00 5.210,94
18.301.267/0005-08 639 33.167.141,42 25,50% 8.457.621,06 0,00 20,00% 0,00 8.457.621,06
18.301.267/0006-99 639 335.115,58 25,50% 85.454,47 0,00 20,00% 0,00 85.454,47
18.301.267/0007-70 639 33.901.507,46 25,50% 8.644.884,40 1.392.895,45 20,00% 278.579,09 8.923.463,49
18.301.267/0008-50 639 1.061.161,72 25,50% 270.596,24 0,00 20,00% 0,00 270.596,24
18.301.267/0009-31 639 2.455.335,29 25,50% 626.110,50 0,00 20,00% 0,00 626.110,50
18.301.267/0010-75 639 4.201,33 25,50% 1.071,34 0,00 20,00% 0,00 1.071,34
18.301.267/0011-56 639 0,00 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0012-37 639 7.371,45 25,50% 1.879,72 0,00 20,00% 0,00 1.879,72
18.301.267/0013-18 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0014-07 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0015-80 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0016-60 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0017-41 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0018-22 639 14.781,48 25,50% 3.769,28 0,00 20,00% 0,00 3.769,28
18.301.267/0020-47 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0021-28 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0023-90 639   25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0024-70 639 278.708,59 25,50% 71.070,69 0,00 20,00% 0,00 71.070,69
18.301.267/0030-19 639 11.556,56 25,50% 2.946,92 0,00 20,00% 0,00 2.946,92
18.301.267/0031-08 639 128.123,80 25,50% 32.671,57 0,00 20,00% 0,00 32.671,57
18.301.267/0032-80 639 87.409,05 25,50% 22.289,31 0,00 20,00% 0,00 22.289,31
18.301.267/0033-61 639 90.813,02 25,50% 23.157,32 0,00 20,00% 0,00 23.157,32
Total   71.563.661,81   18.248.733,76 1.392.895,45   278.579,09 18.527.312,85
Imunidade Usufruída - - - - - - - 18.527.312,85

São Paulo, 22 de Abril de 2020.
Sebastião Lacarra Medina - Presidente

Dalva Regina de Melo-Contadora – CRC1SP136518/O-7

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Diretores da OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ-
OSEL. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Obras Sociais e Edu-
cacionais de Luz-OSEL, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando 
lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequada-
mente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Obras Sociais 
e Educacionais de Luz-OSEL em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às sociedades anônimas de capital 
fechado. Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião, conforme constatado, as demonstrações 
contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis a uma en-
tidade em continuidade normal de suas atividades e que indicam que a Obras Sociais 
e Educacionais de Luz-OSEL apresentava, em 31 de dezembro de 2019, capital cir-
culante negativo e passivo a descoberto. A Administração vem adotando medidas que 
visam a captação de novos alunos, assim como a redução dos custos administrativos 
mediante melhorias dos controles existentes. A recuperação econômica e financeira da 
Entidade depende do êxito a ser alcançado nestas providências e negociações. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Obras Sociais e 
Educacionais de Luz-OSEL, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 

no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administra-
ção da Obras Sociais e Educacionais de Luz-OSEL é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção da Obras Sociais e Educacionais de Luz-OSEL é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis 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 demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Obras So-
ciais e Educacionais de Luz-OSEL continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 

liquidar a Obras Sociais e Educacionais de Luz-OSEL  ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidade 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 de garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos 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 entendimentos 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 Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas 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 Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade 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. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 15 de maio de 2020 
Cotrim & Associados Auditores Independentes-CRC n. º 2SP 012.348/0-4

Wilson Carlos Bronze Cotrim - Contador CRC-1SP 096.274/0-9

NOTA 20-Custo da Isenção (imunidade) Usufruída – COFINS: O custo da isenção 
(imunidade) da COFINS usufruída pela entidade no ano foi de R$ 6.939.050,36  confor-
me demonstrado:  2019
(A) Receitas com Atividades de Educação 454.633.137,72
(B) Receitas Financeiras 0,00
(C) Receitas Diversas 4.749.421,38
(D) Receita Total (A+B+C) 459.382.559,10
(E) Bolsas de Estudos -37.224.853,83

(F) Gratuidades Concedidas 0,00
(G) Mensalidades Canceladas -84.636.263,68
(H) Descontos Concedidos -106.219.762,76
(I) Receita Bruta Base Da Gratuidade (D+E+F+G+H) 231.301.678,83
Valor da Isenção (Imunidade) – COFINS (3% x I)  6.939.050,36
NOTA 21-Inexistência de Subvenções Públicas e Recursos de Aplicação Restrita: 
Não houve no período, recursos originários de subvenções públicas e/ou recursos de 
aplicação restrita.

Planejar é a chave para alcançar qualquer objetivo. As pes-
soas que conseguem colocar em prática o planejamento de 
suas finanças têm mais preparo e estrutura para enfrentar 

situações de emergência, como a imposta pela pandemia da 
Covid-19, e ainda criam condições para a realização de projetos 
importantes, como a compra de um carro novo, sem comprometer 
a capacidade de pagamento. 

Uma pesquisa realizada, no mês de maio, pela Anfavea, em 
parceria com a Webmotors, o maior site de compra e venda de 
veículos do Brasil, aponta que, mesmo com as incertezas provoca-
das pela pandemia, 89% dos consumidores que tinham a intenção 
de adquirir um veículo em 2020 mantiveram sua intenção de 
compra. A diretora de Riscos do Banco Hyundai Capital Brasil, 
Liliana Blutaumuller, comenta que o mercado financeiro conta 
com condições facilitadas para a aquisição de veículo zero km. 

Construir um planejamento é a melhor 
forma de concretizar um projeto.
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Onyx Flex Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.579.879/0001-33 - NIRE: 35.227.721.135

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 05 de Julho de 2020
Data, Hora e Local: Aos 05/07/2020, às 15:30, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 
4º andar, sala 40, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: 
Sócios representando a totalidade do capital social da Onyx Flex Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.  Mesa: 
Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia e Deliberações Por unanimi-
dade: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, sendo que o capital social 
atual de R$ 22.757.000,00, será reduzido em R$10.000.000,00, e o capital social final após a redução será de 
R$ 12.757.000,00. Encerramento: Nada mais a ser tratado, lavrou - se a ata aprovada e assinada por todos. São 
Paulo, 05/07/2020. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat; Valter Rabotzke 
Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A. Marcelo Rezen-
de Rainho Teixeira; Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário.

Planejamento financeiro: 
a chave para a realização dos sonhos

Mesmo com as incertezas provocadas pela pandemia, 89% dos consumidores que tinham a intenção de 
adquirir um veículo em 2020 mantiveram sua intenção de compra

Para estes consumidores, uma dica importante é pesquisar os 
benefícios ofertados no mercado, que podem trazer condições 
muito vantajosas. No Banco Hyundai Capital Brasil, por exemplo, 
além de planos com taxa zero, os clientes têm acesso ao Compra 
Certa Hyundai, uma excelente opção para quem deseja adqui-
rir um Hyundai nos modelos HB20 ou Creta. É um programa 
financeiro de fidelidade, em que o consumidor dá uma pequena 
entrada e paga parcelas reduzidas, menores do que as de um 
financiamento tradicional. Fonte e mais informações: (www.
hyundaicapitalbrasil.com).

Contudo, segundo a executiva, construir um planejamento, 
que passe pela organização do orçamento familiar, é a melhor 
forma de concretizar o projeto. “Elaborar uma planilha mensal 
com todas as receitas e gastos pessoais - ou familiares - é uma 
excelente forma de visualizar o orçamento em sua totalidade, 
controlar as finanças e, ainda, vislumbrar cenários alternativos 
que permitam a materialização de projetos”.

A executiva destaca, por exemplo, que um orçamento familiar 
eficiente precisa contemplar todas as fontes de renda da residência 
e suas despesas, além de uma reserva financeira para momentos 
adversos. Com isso, é possível o controle das finanças e a concre-
tização de projetos como a compra de um carro novo. A mesma 
pesquisa indicou, ainda, que 63% das pessoas interessadas em 
comprar um carro, nos próximos três meses, pretendem financiar 
parte ou o valor total do automóvel. 
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 28 de julho de 20206

Mario Castro (*) 

Implementei, ao longo da minha carreira, ferramentas 
como a CRM (Customer Relationship Management) ou, 
em bom português, gestão de relacionamento com o 

cliente. O objetivo era sempre ampliar o faturamento das 
empresas nas quais trabalhei. Mas a surpresa veio com os 
índices: mais de 30% dos projetos de instalação de siste
mas falham. E aproximadamente 90% deles não geraram 
novas vendas. Ou seja, o investimento nas ferramentas, na 
verdade, gerou prejuízo e muita decepção. 

A tecnologia é uma aliada imprescindível, mas não a 
única. A boa notícia é que podemos elencar algumas das 
razões pelas quais a implementação de tecnologia não se 
reverte em aumento do faturamento das empresas e como 
podemos mitigar os riscos destas falhas. 

Expectativa - as empresas esperam demais das ferra
mentas e querem atingir objetivos que fogem da alçada 
delas. A ideia é de que as tecnologias incrementem as ven
das. Normalmente, todos os departamentos da companhia 
querem retirar algo da base de dados que será gerado pela 
área de vendas. E não pode ser desta forma. 

Prioridade - Não há um planejamento para o uso inicial 
da ferramenta, para que ela, efetivamente, atinja melhores 
resultados de vendas. 

Colaboradores - a preparação do time de vendas 
(treinamento) para o planejamento da implementação é 
imprescindível. 

Informações - Mesmo quando algumas empresas 
trabalham bem os itens anteriores, no momento da im
plementação, exigem que o time de vendas insira todos 

Estou no mundo corporativo há mais de vinte anos, trabalhando nas áreas de vendas e de marketing de grandes companhias. A experiência 
acumulada até este momento mostra que é impossível a qualquer segmento da economia viver, hoje, sem a tecnologia - presente em cada 

processo, mínimo que seja. Mesmo assim, esses avanços fazem parte de um todo - não funcionam e nem dão resultados sozinhos. 

os dados, de todos os clientes atendidos. E o pior, o mais 
rápido possível! 

Planejamento - É necessário o acompanhamento da 
liderança para reforçar o uso da ferramenta. 

Vamos agora às soluções: 

Objetivo - O primeiro passo é apoiar os times de vendas 
e de marketing, para que passem a ser mais assertivos e 
gerem negócios. Desta forma, as interfaces serão criadas 
para a captação e manutenção de vendas. 

Valor - Vou citar um bom exemplo de priorização para 
gerar vendas. Em uma das empresas em que trabalhei, mar
keting e vendas se alinharam para se aproximar de clientes 

Pós-PandEMIa: 
COMO InCrEMEntar 
a rEtOMada das 
EMPrEsas 

é IMPOssíVEl a qualquEr sEgMEntO da 
ECOnOMIa VIVEr, hOjE, sEM a tECnOlOgIa

Freepik

especiais, os que podem trazer mais resultado. Tratase da 
conhecida venda de valor. Em resumo, conhecer bem o 
negócio do cliente, para que o vendedor possa fazer uma 
abordagem já com a solução de um problema  e não uma 
abordagem de venda de produto. 

A pergunta a ser feita é: qual é o problema do meu cliente, 
que meu produto pode resolver? Os vendedores que não 
buscarem esta abordagem 
terão dificuldades de vender 
em um mundo tão competi
tivo e tão cheio de desafios. 
Um cenário que foi agravado 
pela pandemia do novo Co
ronavírus. 

Mudança cultural - es
pecialmente nos segmen
tos onde a venda ocorre 
de forma mais técnica, os 
vendedores tendem a não 
ter habilidades consultivas 
de vendas. Meses antes da 
implementação de uma pla
taforma de CRM, é crucial 
a contratação ou criação de 
um programa de vendas de 
valor. A mudança de cultura 
na abordagem se dá por um 
processo de conhecimento e 
de prática do conhecimento. 

O vendedor irá passar a 
fazer mais perguntas do que 
afirmações. Este treinamen
to não deve ser feito em duas 
ou três sessões. Ele precisa 
conter várias intervenções. 
Os gerentes de vendas têm 
um papel essencial para fazer 
coaching com seus times, 
nesta direção. Para isso, os gerentes também precisam 
ser preparados. 

Benefícios - Negocie abertamente as datas de imple
mentação, de forma que o time de vendas se dedique em 
aprender a coletar dados de qualidade e perceba o benefício 
no uso da ferramenta. Outro ponto crucial é o fato de que 
entre 20% a 30% dos clientes, apenas, devem ser mapeados 
de forma mais detalhada. 

Estímulo - Por último, a liderança deve se envolver, 
incentivar e dar o exemplo do uso da ferramenta, espe
cialmente no primeiro ano da implementação. 

Para garantir que a tecnologia a ser implementada cum
pra seu papel, serão necessários alguns pontos: ter um 
objetivo focado em gerar vendas, treinar os gerentes e 
vendedores para uma nova abordagem, criar as interfaces 
das ferramentas com o time de vendas e implementálas 
de forma assertiva, além de envolver a liderança o tempo 
todo no processo. 

Tudo isso é possível. Basta começar. 

(*) - Mestre em negócios e marketing pela Hult International Business School, 
estratégia em responsabilidade social pela Harvard University e MBA pela 

Fundação Dom Cabral. 

“a pergunta a 
ser feita é: qual 

é o problema do 
meu cliente, que 

meu produto 
pode resolver? Os 

vendedores que 
não buscarem 

esta abordagem 
terão dificuldades 

de vender em 
um mundo tão 

competitivo e tão 
cheio de desafios. 

um cenário que 
foi agravado pela 

pandemia do novo 
coronavírus. 
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SOBLOCO CONSTRUTORA S.A.
CNPJ/MF nº 60.869.005/0001-87

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório de Administração, 

bem como as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais - R$)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais - R$)

LUIZ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA - Diretor-Superintendente – MARIO NAJM FILHO - Diretor-Superintendente – 
CARLOS FIGUEIREDO MELLO - Diretor Administrativo-Financeiro

NAGIB ANDERAOS NETO - Diretor-Técnico – RONALDO DA SILVA LOBO - CRC1SP173.788/0-3 - Contador.
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS E O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

RNC - RIO NOVO AUDITORES INDEPENDENTES ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SOCIEDADE.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido básico por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais - R$)

CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Estoques
Impostos a recuperar
Total dos ativos circulantes

NÃO CIRCULANTES
Contas a receber
Depósitos judiciais
Imóveis a comercializar
Contas a receber - partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativos biológicos
Investimentos
Propriedades para investimentos
Imobilizado
Total dos ativos não circulantes

TOTAL DOS ATIVOS

 97.723 
 17.318 
 13.664 

 -   
 4.430 

 133.135 

 6.934 
 1.258 

 51.122 
 74.879 
 6.171 

 -   
 43.623 
 49.325 
 6.313 

 239.625 

   
 372.760 

 79.568 
 10.271 
 10.589 

 - 
 5.475 

 105.903 

 11.302 
 1.275 

 65.106 
 3.800 
 6.425 

 - 
 66.057 
 37.404 
 7.276 

 198.645 

   
 304.548 

 108.766 
 92.063 
 22.880 

 -   
 4.497 

 228.206 

 15.222 
 1.258 

 54.495 
 2.997 
 6.171 
 3.335 
 1.232 

 49.325 
 18.365 

 152.400 

   
 380.606 

 85.125 
 29.298 
 22.450 

 52 
 5.539 

 142.464 

 21.435 
 1.275 

 68.480 
 3.460 
 6.425 
 2.452 

 47 
 38.434 
 16.350 

 158.358 

   
 300.822 

Consolidado
31/12/2019         31/12/2018

Controladora
31/12/2019         31/12/2018ATIVOS

Consolidado
31/12/2019     31/12/2018

Controladora
31/12/2019           31/12/2018

                                                            
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
CIRCULANTES
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Contas a pagar
Adiantamentos de clientes
Contas a pagar - partes relacionadas
Total dos passivos circulantes

NÃO CIRCULANTES
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Provisão para perdas com investimento
Impostos diferidos
Total dos passivos não circulantes

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Reserva de reavaliação
Subtotal
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido consolidado

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 933 
 2.988 

 -   
 -   

 4.245 
 8.166 

 3.886 
 954 

 7.480 
 12.320 

 100.000 
 96 

 251.437 
 741 

 352.274 
 - 

 352.274 
   

 372.760 

 1.647 
 2.950 

 313 
 - 

 10.478 
 15.388 

 2.118 
 1.500 
 7.755 

 11.373 

 100.000 
 96 

 176.950 
 741 

 277.787 
 - 

 277.787 
   

 304.548 

 1.188 
 4.154 
 4.090 

 -   
 189 

 9.621 

 3.986 
 954 

 13.207 
 18.147 

 100.000 
 96 

 251.437 
 741 

 352.274 
 564 

 352.838 
   

 380.606 

 2.035 
 3.991 
 2.914 

 73 
 282 

 9.295 

 2.218 
 658 

 9.598 
 12.474 

 100.000 
 96 

 176.950 
 741 

 277.787 
 1.266 

 279.053 
   

 300.822 

Reservas de lucros

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Dividendos distribuídos 
Outras movimentações não controladores
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal
   Reserva de retenção de lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Dividendos distribuídos 
Outras movimentações não controladores
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal
   Reserva de retenção de lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Retenção 
de lucros 

     163.554 
 (11.405)

 -
-

-
 9.535    

 161.684 
 (6.879)

 

 
77.298    

 232.103 

Reserva de 
reavaliação 

 741 
 -
-

 -

 -
     -
741 

-
 -
-

  
-

 -
 741 

Lucros 
acumulados 

 - 
-
-

 10.037 

 (502)
 (9.535)   

 - 

-
 81.366 

 (4.068)
 (77.298) 

- 

Patrimônio líquido
atribuível aos

acionistas controladores  
   279.155 
 (11.405) 

-
 10.037 

 - 
 -    

 277.787 
(6.879)

 -
 81.366 

 - 
 -    

 352.274 

Participação de 
acionistas não
controladores

    5.033 
-

 (3.759)
 (8)

-
   -

 1.266 
 (1.427)

 (260)
 985 

-
   -

 564 

Total do
patrimônio

líquido
    284.188 

(11.405) 
 (3.759)
 10.029 

 - 
 - 

    279.053 
(8.306)
 (260) 

 82.351 

 - 
 -    

 352.838 

Reserva 
legal 

   14.764 
-
-
-

 502 
  -

 15.266 

 4.068 
   - 

19.334 

Reserva 
de capital

   96 
  -

-
  -
  
-
-

 96 
-
-
-

-
   -
 96 

Capital 
social     

100.000 
-
-
-

-
   -

 100.000 
-
-
-

-
   -

 100.000 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO ABRANGENTE ATRIBUÍVEL A
Sobloco Construtora S.A. - acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

 81.366 
 -      

 81.366 

 10.037
 - 

  10.037

82.351 
 -    

82.351 
 

81.366 
 985  

82.351 

10.029 
 - 

10.029 
 

10.037 
 (8)

10.029

Controladora
31/12/19         31/12/18

Consolidado
31/12/19             31/12/18

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Administrativas
Comerciais e gerais
Tributárias
Depreciações e amortizações
Resultado de equivalência patrimonial 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ATRIBUÍVEL A
Sobloco Construtora S.A. - acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores
LUCRO LÍQUIDO BÁSICO POR AÇÃO - R$

Controladora
31/12/19           31/12/18
 48.008 

 (10.692)   
 37.316 

 (30.787)
 (3.433)
 (1.339)
 (3.327)
 84.805 
 (6.917)

   76.318 

 5.655 
 (42)

 5.613 

 81.931 

(563)
 (2) 

 (565)
 81.366 

 110,00 

   31.348 
 (10.414)
   20.934 

(33.020)
 (3.341)
 (2.321)
 (3.289)
 25.920 
 (6.044)

   (1.161)

 5.532 
 (46)

 5.486 

 4.325 

 - 
 5.712 
 5.712 

 10.037 

 13,57 

 144.901 
 (15.223)   
 129.678 

(33.481)
 (5.997)
 (2.323)
 (3.691)

 (295)
 (2.687)
 81.204 

 7.009 
 (213)
 6.796 

 88.000 

 (3.419)
 (2.230)
 (5.649)
 82.351 

 81.366 
 985 

   77.178 
 (20.097)

 57.081 

 (35.283)
 (5.012)
 (3.131)
 (3.612)

 (549)
 (5.751)

 3.743 

 7.038 
 (67)

 6.971 

 10.714 

 (2.225)
 1.540 
 (685)

 10.029 

 10.037 
 (8)

 Consolidado
31/12/19          31/12/18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social com
o caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais: 
Depreciações e amortizações 
Impostos diferidos
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Resultado de equivalência patrimonial
Baixa de imobilizado
Perda na distribuição de dividendos desproporcionais de controladas
Ajustes de exercícios anteriores das controladas 
(líquidos de impostos diferidos)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
Ativos biológicos
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Imóveis a comercializar
Estoques
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Contas a pagar
Obrigações trabalhistas e tributárias
Adiantamentos de clientes
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Títulos e valores mobiliários
Dividendos recebidos
Aquisição de participação
Aquisições de bens do imobilizado, propriedades 
para investimentos e intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Contas a receber - partes relacionadas
Contas a pagar - partes relacionadas
Dividendos distribuídos
Participação de não controladores
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO SALDO DE CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo no início do exercício
Saldo no fim do exercício
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO SALDO DE CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA

 
81.931 

 
3.327 
 (24)

 1.768 
 (84.805) 

 - 
 5.393 

 - 

 (2.679)
 - 

 1.045 
 17 

 10.910 
-

 (714)
 (313)

 38 
 - 

 15.894
 (563) 

 15.331

 -   
33.133 
(1.375)

 
(14.285)
 17.473 

 (1.537)
 (6.233)
 (6.879)

 - 
 (14.649)

 
 18.155 
 79.568 
 97.723 

 
 18.155 

  4.325 

 
3.289 
 (293) 
 (50)

 (25.920)  
 19 

6.491
 - 

 8.494 
 - 

 (552)
 (15)

 (6.213)
-

 768 
 (41)
 (36)

 - 
 (9.734)

 - 
 (9.734)

 3.041 
 44.507 

 (534)

 (841)
 46.173 

 (957)
 (15.543)
 (11.405)

 - 
 (27.905)

   
 8.534 

 71.034 
 79.568 

   
 8.534 

 88.000

 3.691 
 1.633 
 1.768 

 295   
 976 

 - 
 - 

 (56.552)
 (883)
 1.042 

 17 
 13.555 

52

 (847)
 1.176 

 8 
 (73)

 53.858 
 (3.263)
 50.595

 - 
 -

 (1.185)
 

(17.572)
 (18.757)

 462 
 (93)

 (8.306)
 (260)

 (8.197)
   

 23.641 
 85.125 

 108.766 
   

 23.641 

  10.714 

3.612
 (293) 

(50)
 549 

 1.288 
 - 

 2.396 

 7.348 
 (188)
 (557)

 (2)
 (115)

-

 880 
 755 
 13 

 (134)
 26.216 
 (2.108)
 24.108 

 3.041 
 12 

 -   
 

(1.522)
 1.531 

 (581)
 - 

 (11.405)
 (3.759)

 (15.745)
   

 9.894 
 75.231 
 85.125 

   
 9.894 

Controladora
31/12/19          31/12/18

 Consolidado
31/12/19        31/12/18

Albert Deweik (*)
 

Mesmo com as medidas go-
vernamentais, que ten-
tam minimizar e ajudar 

empresários em alguns pontos, 
tal como por meio de emprésti-
mos, ou negociação de contratos 
de trabalho, o que vemos é que o 
dinheiro ainda não está chegando 
na ponta, infelizmente. 

O empresariado, portanto, pre-
cisa se movimentar e instaurar 
mudanças na rotina e no adminis-
trativo financeiro para lidar com 
situações desfavoráveis durante 
o problema e após, garantindo a 
saúde financeira e continuidade 
do negócio. Minha experiência, 
nesses 25 anos empreendendo, 
me trouxeram aprendizados 
para o momento em que estamos 
vivendo e, entre os principais, 
destaco a gestão de caixa. Afinal, 
a grande maioria das empresas 
quebra exatamente por falta 
desse cuidado com o fluxo. 

Aos responsáveis, cabe anali-
sar, cuidadosamente os planos, 
as receitas previstas e despe-
sas, e saber visualizar o cenário 

O empresario precisa instaurar mudanças na rotina e no administrativo 
financeiro para lidar com situações desfavoráveis.
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Como manter a saúde do negócio 
em meio à pandemia

Estamos vivendo uma crise de saúde muito grande, que impacta, inegavelmente, a economia do Brasil e do mundo

despesas e possíveis cortes. A 
análise ideal deve ser diária, de-
finindo ações rotineiras e planos 
de ação de curto prazo. 

Para evitar os buracos no caixa, 
a empatia deve ser palavra de 
ordem na rotina de cobranças e 
negociações com os clientes, que, 
nesse “novo normal”, devem ser 
abordados de maneira ainda mais 
suave, sem grandes pressões di-
árias, mas sempre evidenciando 
a empresa como um parceiro 
para chegar a uma solução. Esse 
movimento tende a minimizar 
a inadimplência, assim como a 
confirmação de pagamento. 

A retenção de clientes, sem 
dúvida, é resultado de um rela-
cionamento verdadeiro, no qual 
empresa e clientes dialogam para 
chegar a uma solução ganha-
ganha. O movimento, portanto, 
não é único: a saúde do negócio 
exige uma série de adaptações 
em momentos de crise coletiva 
para se manter. Movimente-se! 

 
(*) - É Founder e CEO da NeoAssist - 

plataforma tecnológica que 
oferece experiência omnichannel para 

relacionamento com o cliente. 

como um todo. Junto a isso, é 
importante também pensar na 
retenção de clientes, que é o 
que garantirá a possibilidade de 
receitas futuras. Mesmo porque, 
sabemos que a pandemia está 
trazendo problemas de caixa que 
começaram recentemente, mas 
que, provavelmente, irão conti-
nuar no período pós-pandemia. 

Com isso em mente, é essencial 
focar em parcerias e aproximação 
com seus clientes, para entender 
o momento de cada um e estender 
uma compreensão conjunta para 
soluções de problemas para o bem 
geral. Os frameworks ou estrutu-
ras de suportes, com planos de 
ação para os possíveis cenários 
vão solidificar as dissoluções e 
consequências para uma maior 
compreensão global das partes. 
E, acima de tudo, a empatia é 
mais que necessária e essencial 
para entender o momento de cada 
cliente: o que está vivendo, se está 
sofrendo, está neutro à pandemia 
ou se está crescendo, felizmente. 

É um momento inédito, que 
exige maior aproximação por 

parte das cadeias e que, quanto 
mais unidas forem as pontas, 
mais fácil conseguirão passar 
pelos obstáculos sem grandes 
impactos negativos. 

No que tange à negociação de 
pagamento, um tópico ainda mais 
sensível atualmente, entendo que 
o essencial é ter previsibilidade 
e uma gestão muito próxima do 
líder em relação ao caixa. Nessa 
estratégia, é super válido criar um 

comitê incluindo pessoas dos se-
tores de operações e financeiros. 

Nesse cenário o responsável 
C-level e a liderança financeira 
têm o papel fundamental para 
entender até onde se pode ir 
com descontos, prorrogações de 
pagamentos, créditos e outras 
estratégias de caixa, entendendo 
o momento que a empresa vive, 
o tamanho da inadimplência e o 
que deve ser feito do lado das 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: ELIAS TRuDE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/11/1979, 
carpinteiro, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Osvaldo José de Oliveira e de Sueli Trude de Oliveira; A pretendente: DILzA 
MARTInS DO nASCIMEnTO, brasileira, divorciada, nascida aos 05/08/1983, do lar, 
natural de Igarapé-miri - PA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Emilio Soares do Nascimento e de Joana Martins do Nascimento.

O pretendente: JAMES PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/12/1984, 
assistente de compras, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, filho de Sebastião Pereira da Silva e de Eunice Rosa de Souza; A 
pretendente: ThAíS BATISTA DA MATA, brasileira, solteira, nascida aos 04/11/1991, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de José Carlos da Mata e de Maria Aparecida Batista da Mata.

O pretendente: ADnAEL RuBEnS DA SILVA SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/04/1997, vendedor, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Edmilson Nogueira de Sousa e de Wanderlane Araujo da Silva 
Sousa; A pretendente: STEfAnIE BARBOSA DE ARAuJO, brasileira, solteira, nas-
cida aos 31/10/1998, promotora líder de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Pereira de Araujo e de Maria de 
Fátima Barbosa de Morais.

O pretendente: AnTônIO JAIR DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 05/09/1964, 
ajudante geral, natural de Constantina - RS, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de João Maria da Silva e de Deolinda da Silva; A pretendente: RAIMun-
DA JESuS DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 30/08/1974, do lar, natural 
de Feira de Santana - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Valdete Jesus da Silva.

O pretendente: LAéRCIO MEnDES BEzERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/03/1997, atendente, natural de Macau - RN, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Leoncio Neves Bezerra e de Cosma Mendes Dantas Bezerra; A 
pretendente: AnnE DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 29/04/1986, copeira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Gilson de Souza e de Nilda Rosa de Souza.

O pretendente: AILTOn nASCIMEnTO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/08/1990, auxiliar de serviços gerais, natural de Conde - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de João Lino dos Santos e de Maria Domingas da 
Conceição Nascimento; A pretendente: ELIAnE SAnTAnA SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 04/06/1994, auxiliar de serviços gerais, natural de Conde - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Domingos dos Santos e de Ana 
Maria da Conceição Santana.

O pretendente: DIOnISIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/10/1965, 
operador de máquina, natural de Sento Sé - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Ribeiro da Silva e de Delzuita Ribeiro da Silva; A pretendente: 
fRAnCISCA zILDA DA COnCEIçãO, brasileira, divorciada, nascida aos 27/09/1966, 
camareira, natural de Marcelino Vieira - RN, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Jose Alves da Silva e de Maria Francisca da Conceição.

O pretendente: fELIPE nASCIMEnTO DA GAMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/04/1999, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Robson Felipe Gama e de Edgleide Martins dos 
Nascimento; A pretendente: ThAMIRES DA SILVA ROSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 30/10/1999, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Marcelo Rosa e de Jane Clecia Roberto da Silva.

O pretendente: LuIz fERnAnDO DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/01/1965, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Antonio de Lima e de Ana Galvão de Lima; A pretendente: CELIA MARIA 
DE SOuzA, brasileira, viúva, nascida aos 16/11/1965, gerente de recursos humanos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Jose Flaviano da Silva e de Maria Isabel Faustina.

O pretendente: ALExSAnDRO PEREIRA DA PAIxãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/08/1985, pintor de construção civil, natural de Recife - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Josenildo Carlos da Paixão e de Irismar Pereira 
da Silva; A pretendente: BETAnIA MARIA BATISTA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/10/1977, encarregada de limpeza, natural de Recife - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Analice Maria Batista.

O pretendente: CICERO JOSE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/12/1962, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Escada - PE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Juvenal da Silva e de Maria de Lourdes da Sil-
va; A pretendente: MARIA JOSé DOS SAnTOS DE QuEIROz, brasileira, solteira, 
nascida aos 26/07/1981, de serviços domésticos, natural de Ribeirão - PE, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Lauro de Queiroz e de 
Maria Julia dos Santos Queiroz.

O pretendente: ERICSOn CABRAL DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/02/1983, 
motoboy, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Izaquiel Cabral da Silva e de Maria de Jesus Rodrigues da Silva; A pretendente: 
nATáLIA DE MELO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 23/08/2000, operadora 
de supermercado, natural de Recife - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Francisco de Melo Irmão e de Maria Aparecida de Melo Silva.

O pretendente: DIEGO JOSé DE SOuzA SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/03/1989, auxiliar de serviços gerais, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Silva Santana e de Ednalva de 
Souza Santana; A pretendente: ThAMIRES MORAES DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/07/1999, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Regiano Ferreira da Silva e de Thais Moraes Rebouças.

O pretendente: LuíS fERnAnDO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/12/1982, 
militar, natural de Santos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Fernando Ribeiro e de Ivanilde Bizerra Ribeiro; A pretendente: ALESSAnDRA 
CARDOzO DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 26/01/1979, técnica de 
enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Francisco Cassimiro dos Santos e de Maria das Neves Cardozo dos Santos.

O pretendente: MykAEL TELLES DOS SAnTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/09/1999, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Teles Rodrigues da Silva e de Katia Aparecida dos 
Santos Pereira; A pretendente: BRunA MAzInI SILVA MAnIQuE nunES, brasileira, 
divorciada, nascida aos 26/04/1993, analista administrativa, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Alencastro Manique Nunes 
e de Maria Aparecida Silva.

O pretendente: GILThAyLLOR BRAnDãO DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/01/1999, desenvolvedor de software, natural de Rurópolis - PA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gidalte de Sousa Oliveira e de Leilde 
Oliveira Brandão de Sousa; A pretendente: SARA DOS SAnTOS LIMA, brasileira, sol-
teira, nascida aos 13/01/2002, auxiliar de instrutor, natural de Novo Repartimento - PA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gilfredo Souza Lima e de 
Maria Silvaneide dos Santos Lima.

O pretendente: RODRIGO fRAnCISCO DA COSTA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/03/1993, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ivan Francisco dos Santos e de Wilma Aparecida 
da Costa Santos; A pretendente: IRISLAInE MORAES DE SOuzA, brasileira, solteira, 
nascida aos 19/09/1990, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Ramos de Souza e de Simone Milene Moraes.

O pretendente: AnTEnOR CAMILO DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 09/03/1941, 
aposentado, natural de Pirapora - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de João Camillo da Silva e de Jovelina José da Silva; A pretendente: RAILDA 
ALVES nunES, brasileira, divorciada, nascida aos 24/04/1954, do lar, natural de Mu-
ritiba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Agenor Nunes 
e de Regina Alves Nunes.

O pretendente: JAIME JOSé DE OLIVEIRA fILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/01/1973, vigilante, natural de Ibitiara - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Jaime José de Oliveira e de Floripes Pereira de Oliveira; A pretendente: 
OLInDInA SILVA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 23/05/1985, do lar, 
natural de Esperança - PB, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Severino Antonio dos Santos e de Maria do Carmo da Silva Santos.

O pretendente: CLEVERSOn LuIz DE ALMEIDA ALVES, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 02/07/1986, pensionista, natural de Quatro Barras - PR, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Alves e de Luci França de 
Almeida; A pretendente: CLEOnICE MARIA fERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 30/12/1973, cuidadora de idosos, natural de Maraial - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira da Silva e de Erilina 
Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: SIDnEI fERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/06/1986, vigilante, natural de Entre Rios - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Orlando Oliveira e de Maria Lúzia Ferreira Oliveira; A pretenden-
te: REnATA ROSA DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 31/01/1976, serviços 
domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Erenita Rosa de Jesus.

O pretendente: JOSé ROBERTO DE JESuS, brasileiro, viúvo, nascido aos 23/10/1959, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Moshart de Jesus e de Antonia de Padua Jesus; A pretendente: MARIA 
LúCIA DInIz DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 11/01/1976, do lar, natural 
de Alagoa Grande - PB, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Camilo de Sousa e de Iracema Diniz de Sousa.

O pretendente: EMERSOn SILVA RODRIGuES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/01/1993, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Marcos José Rodrigues e de Angela Rodrigues 
da Silva; A pretendente: PATRICIA OLIVEIRA SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 05/11/1991, comerciante, natural de Belo Horizonte - MG, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edson Gomes de Oliveira e de 
Maria Lima Santos.

O pretendente: WESLEy MEnDES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/09/1989, chapeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Geremias Francisco de Oliveira e de Claudia Aparecida Mendes 
de Oliveira; A pretendente: TATIAnE GOMES DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/06/1996, babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Josiene Gomes dos Santos.

O pretendente: LuCIO SILVA DE ARAuJO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/05/1964, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Bartolomeu Gonçalves de Araujo e de Maria Jose 
da Silva Araujo; A pretendente: JOVAnICE fARIAS DE OLIVEIRA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 21/01/1972, professora, natural de Osasco - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Arli de Oliveira e de Ruth 
Farias de Oliveira.

O pretendente: ADMILSOn CAnDIDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/02/1973, porteiro, natural de Macaparana - PE, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Antonio Augusto Candido e de Maria Antonia da Silva 
Candido; A pretendente: CLáuDIA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 30/05/1994, balconista, natural de Macaparana - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Vicente da Silva e de Maria Campos 
de Santana Silva.

O pretendente: VALDECI SOuSA ROChA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
20/01/1956, marceneiro, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Salles da Rocha e de Isabel Sousa 
Rocha; A pretendente: JAnDIRA AnASTACIA DA SILVA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 08/08/1963, de serviços domésticos, natural de Galiléia - MG, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Orlando Anastacio da Silva e de 
Maria de Jesus Silva.

O pretendente: RAfAEL MARTInS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 01/04/1987, auxiliar de corte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Romeu Juarez dos Santos Filho e de Odete 
de Moraes Martins dos Santos; A pretendente: GISELE SILVA DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1993, camareira, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Luis de Oliveira 
e de Marluci Silva de Oliveira.

O pretendente: JOãO PEDRO EVAnGELISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 03/09/1998, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Eli Evangelista da Silva e de Sandra 
Regina da Silva Gonçalves; A pretendente: SCARLLAT LORRAnA DE ALMEIDA, 
brasileira, solteira, nascida aos 21/05/1998, atendente, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João de Almeida e de 
Elisabete Lobato de Moura.

O pretendente: LAuRO DE JESuS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/06/1962, barman, natural de Juazeiro - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lourenço Balbino dos Santos e de Raimunda de Jesus San-
tos; A pretendente: BERnADETE DOS SAnTOS CARVALhO, brasileira, viúva, 
nascida aos 25/12/1958, de serviços domésticos, natural de Juazeiro - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Galdino dos Santos e de 
Valentina Alves dos Santos.

O pretendente: fRAnCISCO WELD'S DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/12/1988, empresário, natural de Matupá - MT, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Pinheiro dos Santos e de Maria Helena 
Silva dos Santos; A pretendente: DéBORA CARDOSO DE SOuSA, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/02/1992, costureira, natural de Caetité - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hermínio Cardoso de Sousa e de 
Maria Neisa de Sousa Lopes.

O pretendente: SEBASTIãO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/01/1999, 
meio oficial de produção, natural de Limoeiro de Anadia - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Agenôr da Silva e de Cícera da Conceição 
Silva; A pretendente: CARLA EDuARDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
14/11/1997, cumim, natural de São Joaquim do Monte - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Claudio da Silva e de Maria do Socorro 
Ribeiro da Silva.

O pretendente: RAfAEL DOS SAnTOS CARVALhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/04/1987, supervisor backoffice, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ancelmo Pereira de Carvalho e de Marlene Maria 
dos Santos Carvalho; A pretendente: CARLA CAROLInA DIAS DE ARAuJO, brasi-
leira, solteira, nascida aos 25/10/1991, assistente administrativo, natural de Osasco - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Francisco de Araujo 
e de Anezia Lima Dias de Araújo.

O pretendente: AMARO JOSé DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/10/1975, auxiliar de almoxarifado, natural de Iguaraci - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Amaro de Oliveira e de Marina da Silva 
Oliveira; A pretendente: MARIA fERnAnDA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 13/02/2003, estudante, natural de Monteiro - PB, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ivanildo de Oliveira e de Maria 
José da Silva Oliveira.

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

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

O pretendente: APARECIDO GOnçALVES DE fARIAS, profissão: inspetor de alunos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Pacaembu - SP, data-nascimento: 01/02/1953, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jorge Gonçalves de Farias e de Anto-
nia Maria de Farias. A pretendente: QuITéRIA DAS DORES DE OLIVEIRA, profissão: 
cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Largo - AL, data-nascimen-
to: 14/09/1961, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Emídio Correia de 
Oliveira e de Maria das Dores de Oliveira. R$ 13,45

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

A pretendente: kALInA ALVES DE LIMA, solteira, profissão técnica em gestão, nascida 
nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 03/09/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Inácio de Lima e de Ademaria Alves de Lima. A preten-
dente: ROSELI APARECIDA GOnçALVES, divorciada, profissão oficial administrativo, 
nascida em Bragança Paulista, SP, no dia (24/07/1964), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mathilde Gonçalves.

O pretendente: EDMAR LEAnDRO SAnTIAMI, estado civil divorciado, profissão 
administrador, nascido em São Jorge D' Oeste, PR, no dia 06/04/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valmadir Santiami e de Leonita 
Aparecida Santiami. A pretendente: ALESSAnDRA PuILEn, estado civil solteira, pro-
fissão coordenadora pedagógica, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (27/12/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Puilen e de 
Sandra Cristina Caldas Puilen.

O pretendente: kEnIChI yAMAkAMI, estado civil solteiro, profissão analista de infor-
mática, nascido em Kanagawa, Japão, no dia 15/03/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Kouichi Ushio e de Misako Yamakami. A pretendente: 
SILVIA SAORI nAkAMATu, estado civil solteira, prorissão autônoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/09/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Yaciushigue Nakamatu e de Mitsuko Nakamatu.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSE fRAnCISCO DOS SAnTOS DOS AnJOS, profissão: encarregado 
de obras, estado civil: solteiro, naturalidade: em Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 
20/10/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Nonato dos Anjos e de Raimunda dos Santos dos Anjos. A pretendente: MARIA EDIVA-
nIA CRuz, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Monção, MA, data-nascimento: 22/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria José Cruz.

O pretendente: DEIVID PEREIRA, profissão: agente de segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 18/09/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gleicecler de Cássia Pereira. A pretendente: BETInA 
DA Luz DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: de São Gabriel 
da Palha, ES, data-nascimento: 17/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Felipe da Silva e de Lindaura Inácio da Luz.

O pretendente: JOSué DOS SAnTOS, profissão: fiscal de prevenção de perdas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Entre Rios, BA, data-nascimento: 08/04/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Narciso dos Santos e de Maria Sônia 
Matos dos Santos. A pretendente: RAnILDA PEREIRA DA SILVA, profissão: fiscal de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 09/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Gomes da Silva e de 
Mônica Pereira dos Anjos Silva.

O pretendente: JAIR PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 08/05/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pereira da Silva e de Isolina Luiz 
da Silva. A pretendente: ALICE PInTO JuSTInO, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 31/07/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Justino e de Célia Benedita Pinto.

O pretendente: JOSé LuCAS fRAnçA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de açougue, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ribeirão, PE, data-nascimento: 23/11/1997, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jorge dos Santos e de Maria 
Cristina de França. A pretendente: IzABELA MARIA DOS SAnTOS, profissão: agente de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmares, PE, data-nascimento: 14/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edleusa Maria dos Santos.

O pretendente: fABRICIO DOS SAnTOS fRAnçA, profissão: auxiliar de logística, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 27/11/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio de França e de Meire Góes 
dos Santos França. A pretendente: AMAnDA fRISSkE fRAnCO, profissão: assistente 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
20/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido 
Batista Franco e de Rosana Frisske Franco.

O pretendente: RODRIGO JOSé DE MELO, profissão: analista II, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/01/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Custodio Francisco de Melo e de Maria Aparecida Vieira 
da Cunha Melo. A pretendente: JuLIAnA nATáLIA DA SILVA, profissão: coordenadora 
de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
22/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio Augusto 
da Silva e de Maria da Conceição Moraes Silva.

O pretendente: DAVI JOSé DE ASSIS, profissão: carreteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/11/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Juvino de Assis e de Quiteria Jose de Assis. A 
pretendente: VAnESSA DA SILVA SAMPAIO, profissão: contadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Ariquemes, RO, data-nascimento: 08/10/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Absaí Moreira Sampaio e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: REnATO DA SILVA SAnTOS, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Ibotirama, BA, data-nascimento: 25/01/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raulindo Abade dos Santos e de 
Luzeni da Silva Santos. A pretendente: SILVAnIA DA SILVA BISPO, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio Real, BA, data-nascimento: 08/07/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubem Martins Bispo e de 
Maria Sonia da Silva Bispo.

O pretendente: LuCAS BARROS CARVALhO, profissão: consultor de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 12/03/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato de Carvalho e de 
Angela Rojo de Barros Carvalho. A pretendente: GABRIELA SAyuRI SAnTAnA DA SILVA 
TAkAhASI, profissão: estagiária de engenharia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 20/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Massatosi Takahashi e de Maria Rosangela Santana da Silva.

O pretendente: SAMuEL SAnTOS SILVA, profissão: estagiário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Contendas do Sincorá, BA, data-nascimento: 06/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes da Silva e de Maria 
da Conceição Santos Silva. A pretendente: SOCORRO LuAnA MARTInS DE SOuSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: no Distrito de Marroás. município de 
Tauá, CE, data-nascimento: 16/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Paulo de Sousa Filho e de Antônia Iranilda Martins.

O pretendente: LEOnARDO SAnTAnA GOMES, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 17/07/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Gomes da Silva e de Maria Josete Santana 
Gomes. A pretendente: DERCLIVIA nOGuEIRA MODESTO, profissão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 19/11/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcibiades da Rocha Modesto e de 
Maria Geilma Nogueira Modesto.

O pretendente: WILLIAn CRuz SILVA, profissão: operador de Cad, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 08/06/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Valdo Mendes Silva e de Maria Lourdes 
Souza Cruz Silva. A pretendente: DEnISE CRISTInA ASSIS LEyEnDECkER, profissão: 
auxiliar de recrutamento e sel, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, 
SP, data-nascimento: 09/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marco Antonio Leyendecker e de Magali Assis Leyendecker.

O pretendente: SAMuEL PEREIRA ALVES, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Umuarama, PR, data-nascimento: 21/02/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Amarildo Alves e de Rosa Pereira da Silva 
Alves. A pretendente: SARA hELEnA DE ALMEIDA SILVA, profissão: atendente de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/10/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Heleno Firmino da Silva e 
de Viviane Aparecida de Almeida Silva.

O pretendente: DIOGO ESTEVãO fAVERIn, profissão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 31/08/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raquel Faverin de Souza. A pretendente: 
GRAzIELA fERREIRA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 05/12/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rozeli Ferreira dos Santos.

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

agência de confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
E3

D
-8

1D
7-

63
59

-2
4C

3.


