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Diante de um novo cenário, além dos escritórios modificarem suas 
operações para o home office, muitas empresas também precisaram 
digitalizar seus processos. Nessa realidade cada vez mais virtual, o 
mundo corporativo antecipou muito do que era tido como futuro 
do trabalho e rompeu diversas barreiras que até então eram tabus. 
Grandes empresas encontraram inúmeros benefícios nesse formato 
e anunciaram que vão adotar o home office até o final de 2020 para 
a maioria do seu time. Por outro lado, boa parte do mercado ainda 
enfrenta dúvidas e dificuldades sobre a implementação e continuidade 
desse modelo. Apesar de não haver um mapa do tesouro, é possível 
listar alguns princípios para o bom trabalho remoto.   

Princípios para o bom trabalho remoto

A Alteryx, Inc., companhia líder em automação de processos ana-
líticos acaba de concluir o estudo inédito “Ciência de dados para o 
realinhamento de negócios pós COVID-19”, encomendado ao IDC, 
realizado com empresas da América Latina, que expõe a urgência 
de habilidades digitais. O estudo concluiu que manter a confiança do 
consumidor e recompensar a lealdade é fundamental durante a crise 
financeira.   

Ciência de dados para os negócios
Sabemos que a pandemia mudou o mercado. Com todos em casa, e 

muitas lojas de portas fechadas, a alternativa foi o ambiente digital, tanto 
para os consumidores, quanto para os comerciantes. Segundo os dados 
da Ebit/Nielsen, vimos um crescimento de quase 50% no faturamento 
do e-commerce nacional, na comparação entre o início da pandemia 
no Brasil e o fim de abril. Na Páscoa, por exemplo, as vendas online 
cresceram mais de 1.000% este ano, ante o resultado obtido na data 
em 2019.   

Diversificação de canais

Pixabay

Negócios em Pauta

Digital Wallet
Oferecer soluções criativas e vantajosas a varejistas é algo 

que vem posicionando o Tribanco como uma das instituições 
financeiras mais próximas do varejo. A novidade é a Triconta 
Martins, uma carteira que possibilita o acesso de lojistas a um 
completo leque de soluções em uma única plataforma, de ma-
neira fluida, prática e segura. Acesso às ofertas do marketplace 
Martins, além de serviços financeiros, como cartão múltiplo, 
maquininha de cartões e seguros. É uma das primeiras experi-
ências de ‘digital wallet’ destinadas a esse público. Na foto: sede 
do Banco Triângulo.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Debate sobre fomento ao elo academia- 
-indústria para alavancar inovação

@O projeto Teias da Inovação MCTI, agora online, promove 
mais um evento gratuito nesta quinta-feira, dia 6. Com o 

tema “Academia e Indústria: Investimento e Relacionamento 
Para a Inovação Durante e Pós-pandemia”, a ação tem abran-
gência nacional e qualquer interessado pode se inscrever pelo 
site: www.teiasdainovacao.com.br. Desta vez, o programa 
abre espaço para o debate sobre os mecanismos de fomento 
e investimento a ambos os setores, e como tais ecossistemas 
precisam se organizar, no “novo cenário”, para dar sequência 
ou iniciar projetos de inovação, tendo como grande base a 
colaboração mútua. Ambos os campos precisam estar entrela-
çados de modo que o setor acadêmico possa trazer resultados 
práticos ao mercado, impactando positivamente a sociedade, 
por exemplo, nas esferas comerciais, de serviços, de saúde, 
entre muitas outras.   Leia a coluna  completa na página 2
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O atual momento e o futuro a curto e 
médio prazo requerem muita resili-

ência e habilidade de renegociação. Uma 
pesquisa da consultoria Falconi, feita em 
maio com 408 empresas brasileiras de micro 
a grande porte, revelou que deste total, 
25% não tiveram faturamento algum desde 
a quarentena, e outros 25% das empresas 
tiveram queda superior a 50% na receita. 

De acordo com Cidinaldo Boschini, di-
retor da Cronos Capital e especialista em 
ativos estressados e recuperação judicial, o 
estudo revela um quadro de inadimplência 
praticamente inevitável para os próximos 
meses. “Temos um cenário futuro que irá 
exigir das empresas muita resiliência e 
planejamento”, afirma.

Segundo o especialista, no atual momen-
to em que empresas começam a retomar 
suas atividades após três, quatros meses 
de portas fechadas 
é preciso que seus 
gestores analisem 
com profundidade o 
impacto da queda de 
faturamento no negó-
cio, e assim projetar 
possíveis cenários 
(pessimista, provável 
e otimista) para um 
período de três a seis 
meses, buscando sempre cortar custos e 
ficar de olho no fluxo de caixa e na liquidez.

Saber renegociar é uma habilidade que 
um bom empreendedor deve dominar, 
especialmente em momentos como o atual, 
em que muitos estão vendo seu faturamen-
to cair,  ou mesmo zerar, devido às medidas 
de isolamento social. 

Por isso Boschini, que tem mais de 15 anos 
de experiência na área de reorganização 
empresarial, tendo realizado mais de 90 
projetos nesta área em todo o Brasil, rene-
gociando mais de R$ 15 bilhões de dívidas 

Saiba renegociar e salve 
seu negócio

no período, traz cinco dicas importantes para 
sua empresa conseguir caminhar por cami-
nhos difíceis nos próximos meses, confira:

Sempre busque uma negociação viável ao 
momento financeiro em que sua empresa 
passa. Não adianta você fazer uma negociação 
só para limpar logo o nome de sua empresa 
ou para agradar os credores, se a parcela 
do débito não couber no seu fluxo de caixa, 
essa negociação feita poderá se tornar um 
problema ainda maior no curto e médio prazo;

Busque negociar primeiramente com os 
fornecedores, principalmente aqueles que 
fornecem insumos e serviços essenciais 
para a manutenção do seu negócio. Inclu-
sive, antecipando essa renegociação, você 
conseguirá melhores condições e evitará 
execuções judiciais e extrajudiciais, que 

são muito mais duras;

Fique de olho nos 
programas de Refis 
para renegociação de 
impostos e tributos, 
municipais, estadu-
ais e federais. Até 
mesmo em virtude 
da situação de pande-
mia, a Procuradoria-

-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), desde 
março, vem adotando medidas para ameni-
zar o impacto das obrigações tributárias no 
orçamento das empresas, com protelação, 
descontos e outras medidas. Mas avalie 
também o que é mais viável, lembre que ao 
protelar você só estará adiando o problema;

Depois de renegociar com fornecedo-
res, rever com os bancos os contratos de 
empréstimos que possam existir é outra 
prioridade. Procure carência para voltar a 
pagar principal e juros, assim como reduzir 
as taxas de juros na renegociação. Procure 
também negociar com outros bancos a 

portabilidade do empréstimo caso consiga 
melhores condições de renegociação;

A recuperação judicial pode sim ajudar 
empresas que estão em situação difícil 
e que sejam viáveis operacionalmente 
mas devido ao tamanho da dívida, não 
conseguem cumprir com o pagamento 
do principal e juros da dívida. Procure 
um especialista na área para analisar a 
situação da sua empresa e a viabilidade 
de um processo de Recuperação Judicial. 
Analise o custo projetado e compare com 
os benefícios projetados.

Outro ponto relevante. Caso você empre-
sário disponha de bens imóveis para venda, 
importante realizar a venda dos mesmos e ter 
liquidez para enfrentar o momento de estres-
se financeiro em suas operações. Não venda 
bens imóveis para pagar dívidas. Venda bens 
imóveis para gerar caixa para sua operação, 
ou seja, para o seu capital de giro. Credores, 
sejam eles bancos ou fornecedores, devem 
passar por renegociações para pagamentos 
com carência e prazos alongados.

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

Busque negociar primeiramente 
com os fornecedores, 
principalmente aqueles que 
fornecem insumos e serviços 
essenciais para a manutenção do 
seu negócio.

MIgRAR PARA O DIgITAL

5 DICAS PARA 
REDuzIR CuSTOS 
EMPRESARIAIS 
COM uSO DA 
TECNOLOgIA
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Resultado do Fies
O Ministério da Educação está 

divulgando hoje (4), no site (http://
fies.mec.gov.br/) o resultado dos 
candidatos pré-selecionados para 
o Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). Nesta edição, 107 
mil 875 inscritos disputaram 30 mil 
vagas ofertadas em mais de 1,3 mil 
instituições de ensino superior. Os 
interessados devem ficar atentos aos 
prazos porque a complementação 
da inscrição nessa chamada única 
vai  até as 23h59 de quinta-feira (6).

Pesquisa revela que aumento da 
inadimplência das empresas é 
um cenário inevitável para os 
próximos meses.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-dicas-para-reduzir-custos-empresariais-com-uso-da-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/centrao-centro-e-centrinhos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-principios-para-o-bom-trabalho-remoto/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ciencia-de-dados-para-o-realinhamento-de-negocios-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/diversificacao-de-canais-a-tecnologia-como-porta-de-vendas-2/
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Entenda o impacto da 
gestão visual na indústria

Luciano Rodrigues Costa (*)

No momento em que procura-
mos cada vez mais simplificar 
o ambiente para operadores e 

equipes, o uso de recursos visuais fáceis 
de interpretar é particularmente útil.

A gestão visual é uma ferramenta 
absolutamente essencial na implan-
tação da metodologia Lean e pode 
ser vista como o elo entre os dados e 
as pessoas. A gestão visual expõe in-
formações sucintas e precisas em um 
local de trabalho a qualquer momento 
para aqueles que precisam dos dados. 
Como uma abordagem de gerencia-
mento enxuto, o objetivo é otimizar as 
tarefas dos colaboradores, bem como 
dos gestores, eliminar desperdícios e 
ajudar a tomar as decisões corretas no 
momento certo.

A gestão visual está baseada na comu-
nicação e usa dashboards intuitivos para 
comunicar informações importantes 
sobre um local de trabalho, entregando 
toda e qualquer informação possível, 
mas, principalmente, avaliações sobre 
metas, desempenho, padrões e avisos.

O essencial é que, ao entregar essas 
informações visualmente, elas sejam 
imediata e facilmente entendidas com 
apenas um “passar de olhos”. Isso 
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Centrão, Centro 
e Centrinhos

Com a saída do MDB 
e do DEM do Centrão, 
bloco até então com 
221 deputados, eles 
se tornam os pesos 
da balança que 
vai pender para a 
situação ou para a 
oposição. 

Permanecer no meio, 
brandindo o discurso 
de independência, é 

conversa fiada. Uma even-
tual base governista conti-
nuará sendo uma incerteza, 
eis que os partidos agirão 
doravante sob a chancela do 
pragmatismo. Conseguirá o 
governo construir sólida e 
duradoura articulação com 
o Congresso?

O MDB e o DEM tenderão 
a avaliar o governo pelo 
crivo da sociedade, coisa 
mapeada periodicamente 
e cujos resultados, por sua 
vez, dependem da econo-
mia. Recuperação restrita 
e lenta bafejarão a base 
oposicionista; a recíproca 
é verdadeira. Se o Brasil 
voltar a impulsionar a con-
fiança de investidores, os 
investimentos, a taxa do 
PIB, enfim, o produto na-
cional da felicidade bruta, 
terá condições de voltar a 
enxergar Bolsonaro como 
principal protagonista em 
2022.

Mas o caminho até lá é 
longo. E só permite avan-
çarmos com projeções mais 
gerais, uma vez que ainda 
nem sabemos quais figu-
rantes entrarão no jogo. Co-
mecemos com o assunto do 
momento e que paira como 
foice da morte sobre a cabe-
ça de milhões de brasileiros: 
a Covid-19. É provável que 
os efeitos catastróficos da 
pandemia sejam sentidos 
até o final deste ano, mas 
é igualmente razoável se 
pensar em pequenas ondas 
de vírus aparecendo aqui 
e ali, continuando a gerar 
medo e angústia.

Sob essa teia de possibi-
lidades, a política tende a 
receber um voto mais crí-
tico. Tanto nas eleições de 
novembro próximo, quanto 
em outubro de 2022. Por 
conseguinte, os partidos 
procuram olhar com lupa 
o estado d’alma da socie-
dade, examinando rumos, 
avaliando probabilidades. 
Abramos mais pistas no 
tabuleiro. O governo deve 
ampliar o cobertor social, 
reforçando-o com o progra-
ma Renda Brasil, a imagem 
positiva nas margens, a 
partir do Nordeste, onde 
não foi bem votado em 2018 
e que agrega cerca de 28% 
dos votos do país.

Digamos que esse voto 
das margens seja repartido 
no seio das classes sociais. 
Como agirão os contingen-
tes aboletados nas periferias 
das grandes cidades do Su-
deste, a partir de São Paulo, 
Estado que, sozinho, tem 46 
milhões de eleitores? Como 
serão os programas sociais 
para essas massas? Há outro 
elemento decisivo a entrar 
no rol de componentes: o 
voto das classes médias 
(média/alta, média/média/e 
média/baixa). Não devemos 
esquecer a famosa imagem 

da pedra jogada no meio do 
lago: as marolas formadas 
correm até à beira da lagoa. 
As classes C, D e E poderão 
ser influenciadas.

Nesse contingente que 
habita o meio da pirâmide, 
toma vulto a expressão 
dos profissionais liberais, a 
maior tuba de ressonância 
do Brasil, cujo discurso flui 
para baixo e para cima, atin-
gindo eleitores de todos os 
cantos da sociedade. Nesse 
meio estão fontes qualifica-
das, porta-vozes, difusores 
de mídias sociais, enfim, o 
núcleo que vocaliza com 
mais força o pensamento 
social. Pois bem, as classes 
médias, por volta de 50% 
da população (somava até 
mais antes da pandemia), 
tendem a ser mais críticas 
em suas avaliações, por-
tando posicionamento de 
oposição ao status quo.

Em suma, os centristas 
terão importância funda-
mental no processo político 
em transição. Reforço esse 
termo - transição - sob a 
crença de que não há con-
dições sociais e políticas de 
duas alas segurarem o cabo 
de guerra - esquerda e direita 
-, ou seja, a polarização cami-
nha para o arrefecimento. O 
eleitorado está saturado de 
abordagens mal educadas, 
palavras de baixo calão, 
querelas tomadas pelo ódio. 
Espraia-se um sentimento 
de que o Brasil carece de 
esforço suprapartidário para 
vencer as batalhas: a sanitá-
ria, a econômica e a política.

Observa-se, ainda, que 
intensa organicidade se 
desenvolve em todas as re-
giões. Por descrédito na po-
lítica, as pessoas procuram 
seus centros de referência 
- associações, sindicatos, 
movimentos, grupos de ação 
política. Significa dizer, em 
outras palavras, que milha-
res de centrinhos sociais 
se formam, gerando novos 
polos de poder.

Dito isto, infere-se que 
o Centrão, o bloco parla-
mentar com 160 deputados, 
conhecido por ser muito 
fisiológico, sob o aspecto do 
voto, não terá tanta força 
ante os habitantes do centro 
da pirâmide e os centrinhos 
que se organizam no país. O 
desenho dessa nova ordem 
tira a força de negociatas 
que tratam de quarentenas 
para juízes, no caso, uma 
quarentena de 8 anos para 
uma eventual candidatura 
do juiz Sérgio Moro à Pre-
sidência da República. Ora, 
deixem que o eleitor decida 
sobre isso, sem travas bu-
rocráticas e impeditivas de 
candidaturas.

Se o Centrão firmar-se ao 
lado do presidente, levando 
os votos do PL, PP, PSD, 
Solidariedade, PTB, PROS e 
Avante, o governo consegui-
rá alívio para caminhar com 
desenvoltura nos corredores 
congressuais, evitando fan-
tasmas que o assombram? 
Uma certeza: terá de redo-
brar esforços para afastar 
horizontes sombrios que 
ameaçam a elevação do Bra-
sil no concerto das Nações.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

com maior probabilidade de contribuir 
para melhorar a atividade e que tenha 
um impacto direto na produtividade 
dos funcionários.

Produtividade e engajamento
A gestão visual visa contribuir para 

melhorar o desempenho da indústria, 
influenciando positivamente a produ-
tividade, a organização de recursos 
humanos e de materiais, a dissemina-
ção de boas práticas e a satisfação do 
cliente.

A gestão visual também aumenta o 
engajamento do funcionário, incen-
tivando abordagens participativas, 
desenvolvendo o espírito de equipe e 
fortalecendo-o. Ao apoiar o trabalho 
em grupo, a gestão visual na indústria 
capacita os operadores, incentivando-
-os a tomar suas próprias decisões 
com base nos objetivos e resultados 
estabelecidos.

E, para que não haja mais qualquer 
dúvida sobre o impacto da gestão visual, 
o nosso cérebro processa informações 
visuais 60.000 mil vezes mais rápido do 
que textos.

(*) É Product Manager da Atech.

Entregar as informações no ambiente de trabalho dos colaboradores, torná-las visíveis, intuitivas e 
facilmente compreensíveis em dashboards amigáveis, painéis para que as metas permaneçam claramente 
visíveis e aumentem as chances de alcançá-las é o objetivo geral da gestão visual na indústria 4.0.

Freepik

News@TI 

Projeto está com inscrições abertas para 
cursos gratuitos

@O projeto A Liga Digital traz alternativas para pessoas em situ-
ação vulnerável facilitando a entrada no mercado de trabalho 

de jovens de escolas públicas e pessoas que buscam recolocação no 
mercado profissional. Os alunos contam com aulas de especialistas na 
área e aprendem sobre marketing digital, divulgação nas redes sociais 
(Facebook e Instagram), descontos pagos no Google, programação, 
criação e como gerenciar uma loja virtual por meio de plataformas 
como a Loja Integrada. A primeira turma do projeto, realizada no final 
de junho deste ano, ainda teve a oportunidade de ver as operações 
de lojas virtuais próximas, visitando empresas como Giuliana Flores 
e SouLog. Para participar da próxima turma, os candidatos devem 
se inscrever através do formulário do projeto pelo site: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdraMHq7rnwZ4dlYsGcMxUkJRDu
Xwt00MiZlR3lZl0C1KBoZg/viewform. O curso va iniciar em agosto 
e contará com aulas on-line e presenciais na capital de São Paulo.

Lawtechs ganham força no novo “normal”

@O uso de novas tecnologias para ajudar o trabalho do advogado 
estava ganhando espaço antes da pandemia e deve se intensificar 

com a aumento do home office e digitalização da rotina por conta do 
isolamento. Com a necessidade urgente de usar ferramentas tecnoló-
gicas durante a quarentena para o trabalho, como teleconferências, 

tudo indica que o tradicional mundo do direito irá apostar ainda 
mais nos recursos criados pelas lawtechs e legaltechs. Segundo a 
Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), o número 
de empresas do segmento cresceu cerca de 300% desde 2017 e já 
conta com mais de 150 startups do setor. Um exemplo é a Previden-
ciarista (https://previdenciarista.com/) - plataforma de conteúdo que 
auxilia a rotina do advogado previdenciário. “Nossa ferramenta ajuda 
a montar um processo de forma mais rápida, a fazer cálculos previ-
denciários e a consultar petições com mais eficiência. Reduzimos a 
parte burocrática para que o advogado possa se dedicar às questões 
estratégicas”, explica Renan Oliveira, cofundador da plataforma. A 
empresa fundada em 2013 tem mais de 9 mil clientes.

Atos adquire EcoAct, consultoria líder em 
estratégias de descarbonização

@A Atos, líder global em transformação digital, anuncia acordo 
para adquirir a EcoAct, empresa de consultoria de estratégias 

de redução de carbono reconhecida internacionalmente. Essa aqui-
sição vai apoiar a ambição de descarbonização da Atos por meio do 
enriquecimento de seu portfólio de soluções, serviços e estratégias 
digitais de redução de carbono. O objetivo é apoiar ainda mais seus 
clientes em todas as fases de suas jornadas em direção à neutralidade 
de carbono. A EcoAct é líder mundial no desenvolvimento de estra-
tégias inovadoras de redução do carbono, com mais de 400 clientes 
e 4 escritórios internacionais.

ricardosouza@netjen.com.br

significa que, independentemente de 
estar ou não familiarizado com o local 
de trabalho, o colaborador deve poder 
ver instantaneamente o estado atual das 
tarefas ou acompanhar o desempenho 
da equipe.

Informação rápida nas mãos
Em vez de longos textos explicativos 

ou reuniões intermináveis, indicadores 
quantitativos e qualitativos são entre-
gues no próprio local de trabalho das 
equipes de produção, permitindo que 
eles vejam rápida e claramente os obje-
tivos a serem alcançados e os resultados 
obtidos. Na prática esses indicadores 
são apresentados em dashboards na 
forma de dados em uma tabela: infor-
mações numéricas, gráficos, curvas 
etc. Esses indicadores devem ser fáceis 
de entender e interpretar para que os 
funcionários possam reagir de maneira 
rápida e eficaz.

Constantemente atualizados, os ele-
mentos exibidos como parte da gestão 
visual também podem revelar anomalias 
a serem tratadas (atrasos, taxas de des-
perdício etc.) e contribuições positivas 
(melhoria contínua, problemas resolvi-
dos). Cabe ao gestor definir o conteúdo Luciano Rodrigues Costa
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12 startups são selecionadas para a próxima fase do Digital Agro Connection
O Digital Agro Connection, programa 

de inovação realizado pela Frísia Coo-
perativa Agroindustrial, finalizou a sua 
segunda fase selecionando 12 startups, 
de um total de 68 inscritas. Os empre-
endedores, que desenvolvem soluções 
para a Agropecuária Sustentável e 
Agroindústria 4.0, foram escolhidos de 
acordo com pontuações. O concurso 
tem o objetivo de captar e selecionar 
startups para desenvolver oportuni-
dades, novos negócios e otimizar os 
processos internos selecionados pela 
cooperativa e seus parceiros.

O regulamento apresenta nove cri-
térios de seleção: Alinhamento com 
Tema Proposto, Resultado Financeiro, 
Resultado Qualitativo, Investimento 
do Projeto, Riscos, Escalabilidade, 
Velocidade de Implantação da Solução, 
Capacidade Técnica da Equipe e Com-
plexidade/Autonomia de Implantação. 
Com base nesses critérios, o Comitê de 
Inovação da Frísia analisou e atribuiu 
pontos para as startups. Dessa forma, 
as que tiveram maior aderência aos 
critérios e as notas mais altas foram 
selecionadas.

A terceira etapa do programa é desig-
nada para realização de um workshop, 
que será realizado pela Aceleradora 
Sistema Fiep, da Federação das In-
dústrias do Paraná, com a temática de 
Modelagem de Negócios para Startups. 
Além disso, elas terão uma imersão na 
realidade das propriedades rurais dos 
cooperados da Frísia e nos processos 
de produção das agroindústrias. Em 
seguida, cada startup desenvolverá 
uma proposta de trabalho, resultando 
numa Prova de Conceito (POC) (ht-
tps://digitalagro.com.br/).
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D - Serviços Financeiros 
A Associação Brasileira de Bancos realiza a segunda edição do Congres-
so de Inovação em Serviços Financeiros - open banking e pagamentos 
instantâneos, entre os próximos dias 10 e 13, das 17h às 18h, em evento 
online. Interessados podem fazer a inscrição pelo site: (http://abbc.org.
br). A missão do congresso é compartilhar diversas visões e experiências 
sobre o tema para que o sistema financeiro evolua em um ambiente 
ainda mais inclusivo. Por isso, este ano, a ideia é debater como fazer 
inclusão financeira nesse novo sistema financeiro; e o ambiente digital 
de negócios para os pequenos empreendedores. 

E - Renda Extra
A busca por uma renda extra durante a pandemia tem sido o desafio 
para aqueles que perderam seus empregos ou tiveram redução de 
ganhos financeiros. Atenta a essa demanda, a Proteste, maior associa-
ção de consumidores da América Latina, criou um infoproduto com 
conteúdo em vídeo sobre empreendedorismo alimentar ensinando 
todos os passos para se tirar um negócio do papel e transformá-lo 
em realidade rentável e perene. ‘Você Chef: da cozinha ao lucro’ é 
voltado para quem quer usar a cozinha da própria casa para ter uma 
renda extra nesta crise. Para saber mais, acesse (https://www.renda-
naquarentena.com.br), onde poderá se informar sobre o mercado de 
alimentação/gastronomia e contar com a ajuda da equipe especializada 
no infoproduto para tirar dúvidas.

F - Locação de Imóveis 
Segundo levantamento da Lello, a administradora e imobiliária paulistana 
registrou em junho um aumento de 68% de interessados em alugar imó-
veis na comparação com o mês anterior. No mesmo período o número 
de fechamentos de novos contratos de locação cresceu 124%. Um dos 
fatores que contribuiu para a retomada do setor foi a demanda reprimi-
da. As pessoas estavam impossibilitadas ou com receio de buscar uma 
nova moradia, com a flexibilização e os novos protocolos de segurança 
se sentiram mais à vontade em retomar seus planos. Outro fator foi a 
abertura dos condomínios, que passaram a permitir visitas e mudanças 
aos apartamentos. Mais informações (www.lelloimoveis.com.br).

A - Investimento na Bolsa 
Fechamos o semestre de 2020 com 2.678.353 brasileiros incluindo a 
Bolsa de Valores em sua carteira de investimentos, um aumento de 
58% em relação a dezembro, ou seja, mais de 1 milhão de investidores 
dando os seus primeiros passos no mercado financeiro. E para ajudar 
os iniciantes, o especialista em investimentos Lucas Rufino, realiza de 
forma gratuita, a Semana do Investidor Iniciante, entre 10 a 16 de agosto, 
com três videoaulas, que ensinam como montar uma carteira de sucesso, 
investimento com segurança, definição de metas e previsão de retorno 
de investimento, entre outros. Inscrição no link: (https://1milhaocom30.
com/semana-do-investidor-iniciante/). 

B - Aspectos do Transporte
Ainda dá tempo para se inscrever no Prêmio CNT de Jornalismo 
2020 - o maior prêmio de jornalismo do Brasil. Os melhores trabalhos 
concorrerão ao Grande Prêmio, no valor R$ 60 mil, e às premiações 
por categoria (R$ 35 mil cada). As pautas devem abordar aspectos do 
transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, aquaviário ou aéreo - nos 
segmentos de passageiros ou cargas. As matérias devem se enquadrar 
em uma das seguintes categorias: Impresso, Internet, Televisão, Rádio, 
Fotografia, Meio Ambiente e Transporte. Serão avaliadas as matérias 
e fotografias veiculadas entre 5 de agosto de 2019 e 10 de agosto de 
2020. Mais informação e inscrição: (http://premiocnt.cnt.org.br/). 

C - Cashback Imediato
Chegou aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 
o Winn, um aplicativo gratuito de fidelidade premiada voltado para o 
consumidor final, que pode incrementar a renda da família. Por meio 
de um programa de recompensas direto, os usuários do APP precisam 
apenas validar os cupons fiscais das compras de qualquer estabelecimento 
comercial para poder ganhar cashback imediato e concorrer a prêmios 
mensais em dinheiro. Com o chamado “novo normal”, as pessoas estão 
se rendendo cada vez mais ao digital e a tendência é aumentar o uso. 
O Winn espera cadastrar mais 50 marcas até o fim de 2020, além de 
200 mil usuários e ter 2 milhões de cupons validados. Saiba mais em: 
(www.winn.com.vc). 

G - Recuo das Empresas
O número de novas empresas caiu 23,2% no 2º trimestre em relação aos 
três primeiros meses de 2020, segundo levantamento da Boa Vista com 
abrangência nacional. Na comparação com o 2º trimestre do ano passado, 
a queda foi de 16%. Já no resultado acumulado em quatro trimestres 
o indicador passou de 16,5% em março para 8,1% em junho, menor 
patamar desde setembro de 2017, quando atingiu 7%. Na classificação 
por forma jurídica, a variação trimestral mostrou redução de 21,6% 
nas aberturas para MEIs e de 29,8% nos demais tipos de empresas. Já 
em termos de composição, as MEIs representaram 82% dos casos no 
semestre encerrado em junho. No mesmo intervalo de tempo do ano 
anterior a participação dessas empresas era um pouco menor, de 77,5%.

H - Uso da Água
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) prorrogou o 
prazo de inscrições para o Prêmio ANA 2020 até 15 de agosto. Premiará 
as boas práticas no uso da água e que contribuam para a promoção 
da segurança hídrica e uso sustentável dos recursos hídricos. Micro e 
pequenas empresas, assim como médias e grandes corporações, podem 
inscrever suas ações gratuitamente pelo site (www.ana.gov.br/premio). A 
premiação reconhece trabalhos em oito categorias: Governo; Empresas 
de Micro ou de Pequeno Porte; de Médio ou de Grande Porte; Educação; 
Pesquisa e Inovação Tecnológica; Organizações Civis; Comunicação; e 
Entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

I - Dia dos Pais
A Associação Comercial de São Paulo estima que o movimento de vendas 
do varejo da capital paulista cresça em torno de 20% neste Dia dos Pais, 
em relação aos primeiros dez dias de julho. “Tendo em vista não apenas 
o apelo dessa data, mas também o fato de que muitos que não puderam 
presentear as pessoas durante o período do isolamento, agora poderão 
aproveitar as promoções para comprar”, diz Marcel Solimeo, economista 
da ACSP. Para ele, além disso, com a volta do funcionamento de outras 
atividades, e mais gente circulando pela cidade, as vendas do varejo 
deverão ser beneficiadas. 

J - Educação Criativa 
O Oi Futuro abriu inscrições para dois cursos gratuitos voltados para 
professores de ensino médio da rede pública: Introdução à Robótica 
Educacional e Cultura Digital para Educação Criativa. Desenvolvidos 
pelo programa NAVE (Núcleo Avançado em Educação), os cursos serão 
oferecidos online por meio de plataforma digital. As aulas vão acontecer 
em agosto e setembro. Ao fim de cada curso, haverá uma avaliação para 
entrega de certificados digitais aos participantes. As inscrições vão até 
o próximo dia 9, no site: (www.oifuturo.org.br).

Já pensou na dívida técnica 
da sua organização?

Alguma vez você já 
procrastinou para lavar 
a roupa e viu a pilha de 
roupas sujas continuar 
crescendo, apenas esperando 
você lidar com ela? 

Você está sempre ocupa-
do, cansado e continua 
dizendo que vai fazer 

isso amanhã. Então, de repente, 
você percebe que já se passa-
ram três semanas e agora você 
está correndo freneticamente, 
atrasado para o trabalho porque 
você não tem meias limpas! 
Essas pequenas coisas que 
você adia podem passar de um 
pequeno inconveniente para 
uma emergência quando são 
ignoradas por tempo suficiente. 

Quantas vezes um problema 
de um cliente surgiu de algo que 
você já sabia e pretendia corrigir, 
mas “não teve tempo”? Quantas 
vezes você esteve trabalhando 
em algo e pensou, “uau, isso seria 
muito mais fácil se eu tivesse 
tempo para...”? - Isso é a dívida 
técnica. No mundo da tecnologia, 
onde um buraco aparentemente 
pequeno - uma pequena vulne-
rabilidade - pode derrubar todo 
o seu sistema, gerenciar a dívida 
técnica é fundamental. 

Resolver problemas antes 
que eles se tornem situações 
emergentes é necessário para 
ter sucesso. Se você está 
sempre correndo a toda velo-
cidade para resolver o último 
problema na produção, você 
nunca vai ficar à frente da sua 
concorrência e só vai ficar mais 
para trás. É muito fácil entrar 
num padrão de deixar as pe-
quenas coisas para outro dia. 

Otimizações de construção, 
aquele teste de unidade alea-
tório que está faltando, aquele 
playbook que você pretendia 
escrever após o último inci-
dente - a dívida técnica é um 
problema real também! Ao 
passar apenas um pouco de 
tempo a cada dia para arrumar 
algumas coisas, você pode tor-
nar o seu sistema mais estável 
e proporcionar uma melhor 
experiência para seus clientes e 
seus colegas desenvolvedores. 

Imagine seu código como uma 
montanha de roupa suja. A cada 
dia que passa, você coloca um 
pouco mais de roupa nela. Quanto 
mais dívida você adiciona, mais 
difícil a sua tarefa parece. Você 
brinca sobre como não tem lidado 
com isso, mas você realmente 
está ficando cada vez mais ansio-
so e cauteloso sobre realmente 
enfrentar a dívida, e o que você 
vai encontrar quando o fizer. 

Talvez se você procrastinar 
apenas mais um pouco um 
herói vai aparecer e lavar as 
roupas para você! (Podemos 

sonhar, certo?) Quanto mais 
dívida você acumula, mais tem-
po você levará para resolvê-la, 
será mais difícil e haverá maior 
risco de introduzir um novo 
problema. Esse estresse e com-
plexidade adicionais não soam 
muito atraentes, então por que 
fazemos isso? A dívida técnica é 
geralmente causada por coisas 
como ter muito trabalho em 
andamento, prioridades con-
flitantes e (surpresa!) trabalho 
negligenciado. 

Gerir a dívida técnica requer 
apenas uma coisa importante - 
uma mudança cultural. Tanto 
quanto possível, temos de 
deixar de criar essa dívida, caso 
contrário, nunca conseguire-
mos controlá-la. Para fazer 
isso, precisamos mudar nossa 
mentalidade. Precisamos dar 
um passo para trás e ter tempo 
para ver e tornar visível toda a 
dívida técnica em que estamos 
nos afogando, e então podemos 
começar a resolvê-la. 

Minha equipe, inspirada no 
livro “The Unicorn Project” de 
Gene Kim, começou a fazer 
“dias de dívida” quando temos 
tempo entre projetos. Cada 
pessoa escolhe um ponto de 
dor, algo que está interessada 
em consertar, e começamos aí. 
Nós dedicamos dois dias para 
remover a dívida e concluir 
os chamados que estavam no 
backlog por mais de um ano. 

Também adicionamos novas 
métricas e dashboards para 
melhor resposta a incidentes e 
ferramentas de desenvolvimento 
aprimoradas. Agora, com cada 
nova mudança de código, esta-
mos atentos. Será que essa mu-
dança introduz alguma dívida? 
Temos a capacidade de corrigir 
isso agora? Encorajamos uns 
aos outros a corrigir problemas 
à medida que os encontramos, 
sejam eles com a forma como as 
nossas construções funcionam, 
com os nossos processos de co-
municação ou um bug no código. 

Precisamos nos dar tempo para 
respirar, tanto na nossa vida pes-
soal como no trabalho. Fazer uma 
pausa entre tarefas não só per-
mite nos preparar mentalmente 
para a próxima, mas também 
nos dá tempo para aprender e 
refletir. Nessas pausas é que 
podemos ver se criamos alguma 
dívida técnica e talvez corrigi-la 
imediatamente. A melhoria do 
trabalho diário permite que os 
desenvolvedores se concentrem 
no que é realmente importante, 
entregando valor e encontrando 
mais alegria no seu trabalho. 

Encontre tempo para lidar com 
as dívidas técnicas. Seus desen-
volvedores, equipes de segurança 
e clientes agradecerão por isso. 

(*) - É diretor técnico na 
Trend Micro Brasil.

Franzvitor Fiorim (*)

Depois dessa redução, 
a expectativa é que 
não haja novos cortes 

na Selic neste ano. Para o fi-
nal de 2021, a previsão é que 
a Selic esteja em 3% ao ano. 
No ano seguinte, a previsão 
é que a taxa chegue a 5% 
ao ano, e ao final de 2023, a 
6% ao ano. 

Essas expectativas estão 
no boletim Focus, publi-
cação divulgada semanal-
mente pelo BC, com esti-
mativas para os principais 
indicadores econômicos. 
Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e es-
timulando a atividade eco-
nômica. Quando o Copom 

Essa expectativa está no boletim Focus, publicação divulgada 
semanalmente pelo Banco Central.
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O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) da FGV 
IBRE subiu 7,1 pontos em 
julho, para 87,5 pontos. 
Após a terceira alta se-
guida, o índice recupera 
79% das perdas ocorridas 
no bimestre março-abril, 
embora ainda se mantenha 
em nível historicamente 
baixo. “O avanço mostra 
que a economia continua 
em trajetória ascendente 
no início do segundo tri-
mestre após o baque do 
trimestre anterior. A boa 
notícia é a consolidação de 
tendência de melhora com 
relação à situação atual dos 
negócios, com Indústria e 
Comércio atingindo níveis 
de satisfação mais próxi-
mos à normalidade. 

No entanto, a incerteza 
continua elevada e mesmo 
os indicadores de expecta-
tivas, que saíram na frente, 
retratam hoje um senti-
mento que parece ser mais 
bem descrito como o de 
uma “neutralidade sujeita a 
revisões”. Ainda é cedo para 
se pensar em uma retomada 
consistente de investimen-
tos, por exemplo” comenta 
Aloisio Campelo Jr., Supe-
rintendente de Estatísticas 
do FGV IBRE. 

O Índice de Confiança 

O avanço mostra que a economia continua 
em trajetória ascendente.
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Lucro da 
Ferrari caiu 
95% no 
segundo 
trimestre

Em má fase na Fórmula 
1, a Ferrari também sofreu 
os efeitos da pandemia em 
seu balanço, que fechou o 
segundo trimestre de 2020 
com queda na receita, no 
lucro e nas entregas de 
automóveis. De acordo com 
os resultados divulgados 
ontem (3), a montadora de 
Maranello registrou fatura-
mento de 571 milhões de 
euros entre abril e junho, 
redução de 42% na compa-
ração com o mesmo período 
do ano anterior. Já o lucro 
no segundo trimestre foi de 
9 milhões de euros (-95%), 
enquanto os emplacamen-
tos caíram pela metade, 
para 1.389. 

A Ferrari vinha regis-
trando recorde atrás de 
recorde em seus resultados 
financeiros desde o início 
de 2016, quando se separou 
da Fiat Chrysler Automobi-
les (FCA). Mas a pandemia 
reverteu a tendência, e 
a empresa, que chegou a 
suspender a produção du-
rante o lockdown na Itália, 
prevê agora encerrar 2020 
com 3,4 bilhões de euros 
em faturamento, 400 mi-
lhões a menos que em 2019 
(ANSA).

Mercado financeiro: redução da 
Selic para 2% ao ano nesta semana

O mercado financeiro espera que a taxa básica de juros, a Selic, seja reduzida de 2,25% para 2% ao ano, na 
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco central (BC), marcada para hoje (3) e amanhã (4)

em 5,77%. Para o próximo 
ano, a expectativa é de cres-
cimento de 3,50%, a mesma 
previsão há 10 semanas con-
secutivas. A projeção para 
o IPCA, no boletim desta 
semana, passou de 1,67% 
para 1,63%. 

Para 2021, a estimativa 
de inflação permanece em 
3%. A previsão para os 
anos seguintes - 2022 e 
2023 - também não teve 
alterações: 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.A projeção 
para 2020 está abaixo do piso 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
previsão para a cotação do 
dólar permanece em R$ 5,20, 
ao final deste ano. Para o fim 
de 2021, a expectativa é que 
a moeda americana fique em 
R$ 5 (ABr).

aumenta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida 
e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

A previsão do mercado 

financeiro para a queda da 
economia brasileira este 
ano é de 5,66%. Essa foi a 
quinta revisão seguida para 
a estimativa de recuo do 
PIB. Na semana passada, 
a previsão de queda estava 

Confiança Empresarial: recuperação de 
79% das perdas do bimestre março-abril

Empresarial (ICE) consolida 
os índices de confiança dos 
quatro setores cobertos pe-
las Sondagens Empresariais 
produzidas pela FGV IBRE: 
Indústria, Serviços, Comér-
cio e Construção. 

Em julho, pela primeira vez 
desde a crise sanitária, a alta 
da confiança foi igualmente 
motivada por expectativas e 
percepção sobre a situação 
corrente. O Índice de Ex-
pectativas (IE-E) subiu 7,4 
pontos, para 89,8 pontos, 
após avançar 30,9 pontos nos 
dois meses anteriores. Já o 
índice que retrata a situação 
corrente dos negócios (ISA
-E) subiu 7,1 pontos, para 
79,7 pontos, após recuperar 

somente 11,2 pontos no 
bimestre maio-junho. 

A confiança subiu nos 
quatro setores integrantes 
do ICE, com a maior alta 
ocorrendo na Indústria e a 
menos expressiva no Co-
mércio, que viu o Indicador 
de Expectativas a recuar 
em julho, num movimento 
de acomodação, após ter 
avançado mais de 20 pontos 
no mês anterior. O Setor 
de Serviços registrou a 
segunda maior alta no mês, 
mas, ainda assim, continua 
apresentando o menor ní-
vel de confiança entre os 
setores. O maior nível é o 
da Indústria seguida pelo 
Comércio (AI/FGV). 
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Pandemia e crise: redução 
de custos e os riscos de 

fraude e corrupção

A pandemia do 
Coronavírus afetou 
todas as empresas 
e suas respectivas 
áreas. Algumas 
desprevenidas, outras 
mais preparadas

O que vimos foi uma se-
quência de ações que 
ora contingenciaram 

alguns impactos ora abriram 
precedentes para situações 
que impactam na veia das 
organizações, como a fraude 
e a corrupção. Chamando a 
atenção para os fatos mais 
críticos, pudemos constatar in-
dicadores alarmantes durante 
os percalços desta crise. 

Num seminário virtual com 
a participação de 195 profis-
sionais de compliance, gestão 
de riscos, auditoria e controles 
internos, foi preocupante sa-
ber que em metade dos casos 
as empresas enfraqueceram 
suas estruturas de compliance, 
o que significa reduzir a capa-
cidade de combater fraudes, 
corrupção e assédios nas or-
ganizações. 

Outro dado que chamou a 
atenção está relacionado à 
adoção de monitoramento re-
moto em função da adesão ao 
home office: apenas 47% ade-
riram à prática. Sem o devido 
acompanhamento e controle 
de transações críticas como 
cadastro de terceiros, compras 
e pagamentos, e sem monitorar 
o que está sendo feito de longe, 
a empresa estará míope para 
os casos de ilicitudes. 

Podemos afirmar que esses 
dois fatores, juntos, potencia-
lizam os riscos de fraudes e 
perdas para as organizações, o 
que traria fragilidade à saúde 
financeira num momento em 
que muitas empresas já estão 
debilitadas. Somada a essas 
brechas, apenas 30% fazem 
a avaliação do perfil ético de 
seus profissionais, o que é um 
índice de adesão muito baixo, 
e poderia auxiliar as empresas 
num momento em que muitos 
trabalham de forma remota, 

tendo o desafio de garantir a 
atuação de forma íntegra. 

Também chama a atenção 
o fato do mesmo percentual 
de empresas, apenas 30%, 
adotar a avaliação de riscos 
de terceiros com uma empresa 
especializada, que é uma opção 
a ser considerada em situa-
ções de maior complexidade, 
detalhamento, ou mesmo falta 
de experiência interna, prin-
cipalmente se considerar que 
atos indevidos de terceiros é 
o principal vetor para sanções 
por corrupção. 

Apesar da maioria das em-
presas terem implementado 
um comitê de crise durante a 
pandemia, 28% das empresas 
participantes desta amostra 
não tomaram essa atitude. 
Outro ponto que traz preocu-
pação é o fato de apesar de 
estarmos falando de uma nova 
realidade, um novo normal, 
apenas 20% dos participantes 
atualizaram a matriz de riscos 
de compliance. Regimes de 
exceção em compras e paga-
mentos, ondas de doações, 
novas interações com agentes 
públicos, trazem riscos que 
devem ser mapeados e mo-
nitorados pelas organizações. 

Há ainda novas políticas que 
foram desenvolvidas, mas sem 
o devido treinamento. É nestes 
momentos de maior vulnera-
bilidade que é fundamental 
manter as ações de ética e com-
pliance. Esta não é a primeira 
e nem será a última crise. Um 
bom sinal é que a maioria, 53% 
dos respondentes, afirmaram 
que houve incremento do 
“tone of the top”. E temos os 
outros 50% que fortaleceram 
ou mantiveram as estruturas 
de Compliance. 

Blindar os esforços dos úl-
timos anos para a promoção 
da integridade dos negócios e 
de combate à corrupção é um 
investimento a ser feito neste 
momento, pois são esses pila-
res que sustentarão o futuro 
próspero que queremos criar. 

(*) -  É diretor de compliance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em 

soluções para gestão de riscos, 
compliance e auditoria interna 

(www.protiviti.com.br). 

Jefferson Kiyohara (*)
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOSÉ RAImunDO OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 06/08/1976, montador de móveis, natural de Itaju do Colônia - BA, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero de Oliveira Santos e de An-
tonia de Jesus Santos; A pretendente: VALDIREnE AVELInO BARBOSA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 08/04/1981, do lar, natural de Currais Novos - RN, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Avelino Barbosa e de Fran-
cisca Fernandes Barbosa.

O pretendente: GuILhERmE LImA FARIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/06/2000, 
atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Cristiano Barros Farias e de Luciana Judith de Lima; A 
pretendente: ThALITA FARIAS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/2000, 
auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de João André Ferreira e de Maria Adilma Farias Ferreira.

O pretendente: mARCOS ROSA ROChA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/11/1971, 
técnico em radiologia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdomiro Matias da Rocha e de Benedita Rosa da Rocha; A pre-
tendente: AnDREIA AIkO EVAnGELISTA, brasileira, solteira, nascida aos 26/06/1975, 
babá, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Bastos Evangelista e de Tereza Aiko Evangelista.

O pretendente: JOãO PAuLO BELO TEnORIO DA COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 07/07/1987, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Nelson da Conceição e de Rosana Belo Tenorio da 
Conceição; A pretendente: JOyCE COSTA RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida aos 
13/03/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de Santo André - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Saulo Vicente Rodrigues e de Iraci Maria Costa.

O pretendente: WAGnER ALVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/04/1973, moto-
rista, natural de Embu-guaçu - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Estelina Alves; A pretendente: AnA PEDRInA DA SILVA BARRETO, brasileira, 
solteira, nascida aos 29/06/1979, de serviços domésticos, natural de Santaluz - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz da Silva Barreto e de 
Marli da Silva Barreto.

O pretendente: LuCIAnO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/10/1983, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Luiz Pereira da Silva e de Maria Leopordina de Oliveira da Silva; A 
pretendente: PATRICIA AmAnCIO VIEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 11/07/1985, 
auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Sebastião Amancio Vieira e de Maria Vieira.

O pretendente: muRILO hEnRIquE SAnTAnA SEnA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/06/1995, agente de atendimento, natural de Riachão das Neves - BA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Amarildo Santos Sena e de Neuralice 
Alves Santana Sena; A pretendente: ThALIA mEnDES DE PAIVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/01/1998, vendedora, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Norberto Ferraz de Paiva e de Claudia 
Mendes Marciano.

O pretendente: LuIz FERnAnDO nunES GOmES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/02/1998, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Rogerio Gomes e de Ruth Nunes Gomes; A pretendente: AnA 
PAuLA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 19/07/1996, estudante, natural 
de Pimenta Bueno - RO, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Aparecida Souza dos Santos.

O pretendente: WAGnER FIDELIS BARREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/01/1987, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Monica Fidelis Barreira; A pretendente: JuLIAnA GOmES 
IBAnES OCAnhA, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1988, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sergne Carlos 
Ibanes Ocanha e de Julia Gomes.

O pretendente: JOãO VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/11/1953, corretor de 
imóveis, natural de Central de Minas - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Justino Vieira da Silva e de Amelia Bicalho; A pretendente: mARIA 
RICARDA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/04/1950, do lar, natural de Central 
de Minas - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rosalino 
Francisco Pereira e de Etelvina Acassia.

O pretendente: ThIAGO hEnRIquE AnJOLIn, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/07/1990, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdemir Anjolin e de Marcia Lucia Monteiro Anjolin; A preten-
dente: ALInE FERREIRA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 22/12/1994, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Edvaldo Caetano de Souza e de Avelina Ferreira Caetano de Souza.

O pretendente: AnTOnIO mARCOS DA SILVA LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/08/1987, supervisor de vendas, natural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Antônio Ferreira Lima e de Maria das 
Dores Araújo Silva; A pretendente: LuzIETE COnCEIçãO DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 13/12/1991, recepcionista, natural de Cruz das Almas - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Militão dos Santos e 
de Marineide Barbosa Conceição.

O pretendente: mARCOS APARECIDO GOmES DA SILVA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 06/08/1966, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Gomes da Silva e de Malvina Albu-
querque Silva; A pretendente: LuCIAnA COELhO DE CAmPOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 28/09/1972, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Coelho de Campos e de Nactalina Maria de Jesus.

O pretendente: VInICIuS mELLO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1994, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Celso Santos Alves e de Marcia Mello Ventura; A pretendente: ThAíS FERREI-
RA CAVALCAnTE, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1997, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cicero Leão 
Cavalcante e de Lucineide Aparecida Ferreira Cavalcante.

O pretendente: PAuLO DOS SAnTOS ARAuJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/12/1994, nutricionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Derneval de Jesus Araujo e de Debora Regina dos 
Santos Araujo; A pretendente: mARIAnE DA SILVA SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/04/1990, analista jurídico, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Jose dos Santos e de 
Ana Lucia da Silva Santos.

O pretendente: EDuARDO BITEnCOuRT DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/05/1980, engenheiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Osmar Marques da Silva e de Iracema Bitencourt da Silva; 
A pretendente: ShEILA SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/12/1978, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Severino José da Silva e de Maria de Fatima Pires dos Santos.

O pretendente: PAuLO WAShInGTOn SILVESTRE DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/08/1998, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Gomes dos Santos e de Lucy Silvestre de 
Lima; A pretendente: ThAIS LImA DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1997, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Reinaldo Aparecido Lima de Jesus e de Aparecida de Lima Jesus.

O pretendente: huGO BuEnO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/03/1990, 
pedreiro, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Antonio Claudio Costa e de Santa Rosario Bueno Costa; A pretendente: 
ROSAnA DE ARAúJO, brasileira, solteira, nascida aos 28/03/1989, do lar, natural de 
Santana do Ipanema - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Rosana Marina de Araújo.

O pretendente: LuCAS DE mORAIS SILVA FELIx, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/09/1998, analista de planejamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio Francisco da Silva e Antonio Carlos Felix e 
de Paula de Morais Paula; A pretendente: nAyARA ThAmIRyS VIEIRA GuImARãES, 
brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1992, advogada, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Agnaldo da Silva Guimarães 
e de Marisa Penha Viera Guimarães.

O pretendente: GuILhERmE BAPTISTA SERnAGIOTTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/02/1992, jornalista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Roberto Sernagiotto e de Elaine Carlota Baptista 
Sernagiotto; A pretendente: AmAnDA AnDRADE SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/08/1994, biomédica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Ivan Barbosa Silva e de Lucélia de Andrade Silva.

O pretendente: GABRIEL DE nOVAIS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/07/1994, 
auxiliar de estoque, natural de Teixeira de Freitas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de João Borges da Silva e de Erleide Lucia de Novais 
Silva; A pretendente: STEPhAnIE BRITO DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 
01/05/1999, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Genisvau Ladislau de Sousa e de Clediana Brito Fonseca.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/04/1971, gerente comercial, natural de Terra Rica - PR, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Alves de Oliveira e de Aparecida Alves de 
Oliveira; A pretendente: ELIEnE mARIA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 26/10/1975, auxiliar de cozinha, natural do Distrito de Chã do Rocha, Município de 
Orobó - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Ferreira 
de Oliveira e de Iracema Maria Santos de Oliveira.

O pretendente: hEBER EVERTOn CASSAL, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/05/1983, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Adalberto Cassal e de Maria Freitas Neris 
Filha; A pretendente: DAyAnE DO nASCImEnTO PIRES DE PAuLA, brasileira, sol-
teira, nascida aos 04/05/1993, agente de asseio, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hélio Pires de Paula e de Vera Lúcia 
do Nascimento.

O pretendente: LAERTE BEzERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/12/1982, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Maria de Lourdes Bezerra; A pretendente: JOyCE IDALInO DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 15/10/1989, operadora de caixa, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Ascelino da Silva 
Neto e de Marilene Idalino da Silva.

O pretendente: ADILSOn AnGELO DO nASCImEnTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/07/2000, porteiro, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Franscisco do Nascimento e de Evilânia Maria 
Angelo da Silva Nascimento; A pretendente: VITORIA GIOVAnnA RuAS DE LImA, 
brasileira, solteira, nascida aos 30/07/2000, vendedora, natural de Taboão da Serra - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gilmar Francisco de Lima 
e de Adriana Xavier Ruas de Lima.

O pretendente: DEIWISOn SOBREIRA COImBRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/03/1991, motorista, natural de Porto Firme - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Carlos Lopes Coimbra e de Terezinha Sobreira Coimbra; A 
pretendente: TAInA CRISTInA mARquES kuDO PEnnA, brasileira, solteira, nasci-
da aos 23/04/1997, do lar, natural do Japão, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Rogério Sanches Penna e de Erika Cristina Marques Kudo Penna.

O pretendente: mARCIO SERGIO mEIRAS DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 15/05/1973, leiturista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo Meiras dos Santos e de Anisete Maria dos 
Santos; A pretendente: mARIA LúCIA ALVES DE mELO, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/07/1968, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Pedro Ferreira de Melo e de Joana Alves de Melo.

O pretendente: DARLy kAIO DOS SAnTOS SASSI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/05/1993, funileiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Darli Sassi e de Cicera Araujo dos Santos; A pretendente: LuA-
nA CInTIA DOS SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/10/1991, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Joaquim da Silva Filho e de Liege dos Santos Silva.

O pretendente: ROmáRIO DA SILVA SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/09/1995, 
coletor, natural de Glória do Goitá - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Josenildo Herculano de Souza e de Marly Marculino da Silva; A pretendente: 
LAnA GABRIELA LuCIO VICEnTE, brasileira, solteira, nascida aos 30/10/1987, babá, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Carlos Alberto Vicente e de Cezarina Martins Lucio.

O pretendente: WILLIAm PEREIRA DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/08/1993, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Elaine Pereira de Souza; A pretendente: BEATRIz JOSEFA 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/10/1996, do lar, natural de Arapiraca - AL, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Francisco da 
Silva e de Cristiane Josefa da Silva.

O pretendente: ALEx DE mELLO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/09/1979, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Severino José da Silva e de Maria Leni de Mello Silva; A pretendente: TATIAnE 
SOuzA mOREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 09/11/1983, operadora de tele-
marketing, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Belmiro Alves Moreira e de Edilma Souza Moreira.

O pretendente: FELIPE DE SAnTAnA AnTOnIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/12/1994, churrasqueiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Pimenta Antonio e de Marizete Maria de Santa-
na; A pretendente: mARIA kELLy VICTOR DE LImA, brasileira, solteira, nascida aos 
03/06/1988, do lar, natural de Poço Branco - RN, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Santiago de Lima e de Maria Aparecida Victor de Lima.

O pretendente: AuRInO ALVES TEIxEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/03/1980, 
motorista, natural de Boa Nova - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Jonas Alves Teixeira e de Aurea Maria de Jesus; A pretendente: ELIAnA 
CARDOSO ROChA, brasileira, solteira, nascida aos 05/02/1986, estudante, natural 
de Iguaí - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Eusemar 
Cardoso Rocha e de Avani Angélica Rocha.

 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: mAuRO AnTOnIO SOBRInhO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 29/05/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Antonio Sobrinho e de Neuza Maria 
de Assunção. A pretendente: mARIA DAS GRAçAS nASCImEnTO DA SILVA, profis-
são: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Paulistana, PI, data-nascimento: 
20/03/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Miguel 
da Silva e de Aldair do Nascimento da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA DE SOuzA, profissão: sepultador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Uruçuca, BA, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosival Teles de Souza e de Eunice Soares da Silva. A 
pretendente: ARILEnE ALVES DE BRITO, profissão: diarista, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/03/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Moisés Alves de Brito e de Vera Lúcia dos Santos Brito.

O pretendente: ÉDInO RODRIGuES DE mATOS, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itanhém, BA, data-nascimento: 27/06/1959, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Rodrigues de Matos e de 
Santina Ferreira de Matos. A pretendente: IVAnILDA SALES DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Cornélio Procópio, PR, data-nascimento: 
18/06/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
da Silva e de Irenilda Sales da Silva.

O pretendente: JOELmIR FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: borracheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: de Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 05/05/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fernandes de Araújo 
e de Hilda de Oliveira Santos. A pretendente: CAROLInA SILVA CARVALhO, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
26/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmaro Jose 
de Carvalho e de Zilda Beraldes da Silva.

O pretendente: JOSÉ FIRmInO PImEnTA DE SOuzA, profissão: analista de Recursos 
Humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: em Barra, BA, data-nascimento: 22/01/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Rafael Soares de Souza e 
de Ana Lúcia Cardoso Pimenta de Souza. A pretendente: TAmIRES mARquES BOR-
GES, profissão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Osasco, SP, data-nascimento: 21/10/1990, residente e domiciliada em Osasco, SP, filha 
de Ivani Marques Borges.

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: CRISTIAnO DE LImA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 10/11/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Cicero Pedro da Silva e de Cicera Maria de Lima 
Silva. A pretendente: EmAnuELA DIAS ALmEIDA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1997, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Janio Felix de Almeida e de Maria Neuma Dias 
Almeida. R$ 13,45

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EWERTOn RODRIGuES JORDãO, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edmilson Rodrigues Jordão e de Juciene 
Ventura de Almeida Jordão. A convivente: JuLIAnA mARIA DE ALmEIDA SAnChEz, 
profissão: técnica de segurança do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: Carpina 
- PE, data-nascimento: 10/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Manuel Antonio Sanchez Sanchez e de Janague Ventura de Almeida. R$ 13,45

O convivente: hEnRIquE AnTunES DE SOuzA, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araçatuba - SP, data-nascimento: 15/10/1988, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Selmo de Melo e Souza e de Rivania Antunes de Oli-
veira e Souza. O convivente: hERmAnn GuImARãES DuARTE GOuLART, profissão: 
relações públicas, estado civil: solteiro, naturalidade: Goiânia - GO, data-nascimento: 
12/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Hermann Duarte 
Goulart e de Maria Teresa Junqueira Guimarães Goulart. R$ 13,45 

O pretendente: FELIPE FERREIRA DE LImA, profissão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: de Bom Jardim, PE, data-nascimento: 12/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Ferreira de Lima e de Maria Teresa de 
Lima. A pretendente: CLEAnE CASTRO SILVA, profissão: balconista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 29/07/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Antonio da Silva e 
de Maria Alice Castro Silva.

O pretendente: mARCELO COSTA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/07/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Iduilis Isidorio Costa e de Tatiana Conceição 
Silva. A pretendente: ALInE CInOBILInO RODRIGuES, profissão: consultora comer-
cial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Espedito Rodrigues e de 
Dermila Cinobilino Rodrigues.

O pretendente: SILmAR VITAL DOS SAnTOS, profissão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itaituba, PA, data-nascimento: 07/10/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Erasmo Vital da Silva e de Maristela Ferreira da Silva. A 
pretendente: GIVAnEIDE BATISTA DA SILVA, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 05/09/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olavo da Silva e de Ana Batista de Jesus Silva.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA mOREIRA, profissão: analista de dados, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 01/10/1994, residente e 
domiciliado em Osasco, SP, filho de José Reginaldo Moreira e de Adriana Ferreira da 
Silva Moreira. A pretendente: kAREn GuImARãES DE OLIVEIRA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 25/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Nunes de Oliveira 
e de Vania Maria Guimarães Oliveira.

O pretendente: SAnDRO SILVA DE OLIVEIRA, profissão: ajudante de carga e descarga, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 17/11/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José de Oliveira. A pretendente: 
REnATA DE SOuzA LOPES, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/10/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lopes Sobrinho e de Edna Luiza de Souza.

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

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:

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

O pretendente: LEOnARDO DA CRuz, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 20/06/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose da Cruz e de Maria Enaura da Silva 
Cruz. A pretendente: PAOLA yumI kOnDO, estado civil solteira, profissão analista 
de importação, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (30/04/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso Norio Kondo e de Izaura 
Yassuco Noguchi Kondo.

O pretendente: FELIPPE AnDRE PERInI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
técnico de segurança, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 09/10/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Robson Perini e de 
Tania Rita Lanfredi Perini. A pretendente: AnDREA CARmEn ARnEz AhEnkE, estado 
civil solteira, profissão médica, nascida em Cochabamba, Bolivia, no dia (16/07/1987), 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose Alberto Arnez Cassis e de Beatriz 
Patricia Ahenke Cassis.
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

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

 3
84

4-
C

2E
0-

2D
B4

-C
64

D
.



Fake news e a segurança 
das informações 
nas redes sociais 

Quando o termo 
“fake news” aparece, 
as pessoas logo 
costumam associar o 
termo a postagens nas 
mídias sociais

Embora as postagens 
compartilhadas nas 
redes sociais sejam o 

seu aspecto mais visível, há 
muito mais notícias falsas por 
aí do que títulos de notícias 
exagerados nos feeds. As 
fake news podem parecer 
relativamente novas, mas na 
realidade a única novidade é 
a sua plataforma. A dissemi-
nação de informações não 
verificadas existe há séculos, 
e a internet é apenas o meio 
de comunicação mais recente 
a ser utilizado para espalhar 
mentiras e desinformação. 

Uso como exemplo, o triân-
gulo do fogo, que representa 
os três elementos que um 
fogo precisa queimar: oxigê-
nio, calor e combustível. Da 
mesma forma, as notícias fal-
sas demandam três itens dife-
rentes para ter sucesso. Eles 
representam coletivamente o 
Triângulo das Notícias Falsas, 
composto por: mídias sociais, 
motivação e ferramentas. 
Sem nenhum desses fatores, 
ele não consegue se espalhar 
e atingir seu público-alvo. 
Um recente estudo da Trend 
Micro entrou a fundo nesse 
universo. 

As ferramentas e serviços 
servem para manipular e 
espalhar a mensagem pelas 
diferentes redes sociais - mui-
tas das quais são vendidas em 
várias comunidades online de 
todo o mundo. Uma grande 
variedade de ferramentas e 
serviços estão disponíveis. 
Algumas são relativamente 
simples (curtidas/seguidores 
pagos), enquanto outras são 
mais incomuns. Alguns servi-
ços prometem encher pesqui-
sas online, enquanto outros 
forçam os proprietários de 
sites a publicar histórias. 

De qualquer forma, as 
ferramentas e serviços para 
promoção de mídia social es-
tão prontamente disponíveis, 
dentro e fora do mercado co-
nhecido como underground. 
Obviamente, para que essas 
ferramentas sejam úteis, as 
redes sociais precisam exis-
tir como plataforma para a 
divulgação de propaganda. 
Como as pessoas passam mais 
tempo nesses sites como uma 
maneira de obter as últimas 
notícias e informações, sua 
importância na divulgação 
de notícias falsas não pode 
ser subestimada. 

No entanto, existe uma 
diferença entre simples-
mente postar informação 
e realmente transformá-la 
em algo que o público-alvo 
consome. Finalmente, a 
campanha de propaganda 
sempre vem com a pergunta: 

por que? Discutimos com 
frequência as motivações por 
trás das fake news. Às vezes, 
é simplesmente um desejo 
de ganho monetário via pu-
blicidade. Em outros casos, 
os objetivos podem variar 
desde motivações políticas 
ou até mesmo criminosas. 
Independentemente do mo-
tivo, o sucesso de qualquer 
campanha de propaganda 
será baseado no quanto isso 
afeta o mundo real. 

Para mostrar a eficácia 
dessas campanhas, utiliza-
mos vários estudos de caso 
que mostram como vários 
atores usariam ferramentas 
para divulgar notícias falsas 
para seus próprios fins. Esses 
estudos de caso incluem: 
as ferramentas específicas 
de cada campanha não são 
particularmente diferentes 
- seguidores/fãs comprados, 
curtidas, compartilhamen-
tos, comentários e vídeos. 

Algumas campanhas po-
dem achar que vale a pena 
comprar versões “de alta 
qualidade” desses produtos - 
teoricamente mais difíceis de 
serem detectadas pelas redes 
sociais. Governos de diversos 
países estão começando a 
reconhecer que as fake news 
são algo que deve ser com-
batido ativamente. Várias 
agências governamentais 
estão agora criando serviços 
para desmascarar histórias 
que consideram falsas. Eles 
também estão considerando 
impor regulamentos e punir 
sites que publicam informa-
ções erradas. 

Os objetivos desses novos 
regulamentos incluiriam 
serviços de redes sociais. 
Isso tornaria as notícias 
falsas muito ruins para os 
negócios e, portanto, eles 
estão tomando medidas 
para combatê-las. Os passos 
a serem tomados incluem a 
suspensão de contas suspei-
tas ou de robôs, adicionando 
recursos para permitir que 
os usuários relatem notícias 
falsas e contratando mais 
pessoal para ajudar a lidar 
com esses relatórios. 

No final, no entanto, tudo se 
resume a usuários instruídos. 
Discutir alguns dos sinais de 
notícias falsas, na esperança 
de que os leitores possam 
determinar por si mesmos 
como identificar notícias fal-
sas, é um dos objetivos deste 
artigo. Também é importante 
discutirmos a psicologia das 
notícias falsas - o que faz es-
sas campanhas funcionarem 
e como elas são capazes de 
convencer as pessoas - na 
esperança de que o conhe-
cimento dessas técnicas per-
mita que os leitores resistam 
a elas. 

(*) - É especialista de Segurança e 
Sales Engineer da Trend Micro Brasil.

Flavio Silva (*)
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Engenox Indústria e Comércio Ltda
CNPJ 62.166.467/0001-63- NIRE: 35.209.062.761

Convocação
Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, conforme
Capítulo VI do Contrato Social, a ser realizada no dia 10 de agosto de 2020, ás
17:00 horas na Rua Dr. Tomas Sepe, 523, bairro Sede, na cidade de Cotia, estado de
São Paulo, com a seguinte ordem do dia: a) Exclusão de Sócios; e b) Assuntos
Diversos. São Paulo, 30 de julho de 2020 - Administração.         (31/07, 01 e 04/08)

Inflação 
pelo IPC-S 

ficou 
em 0,49% 
em julho

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IP-
C-S) registrou inflação de 
0,49% em julho em todo o 
país. A taxa é superior ao 
0,36% de junho, segundo 
dados divulgados hoje (3) 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Com isso, o 
IPC-S acumula inflação de 
1,04% no ano e de 2,40% 
em 12 meses.

Os maiores índices 
de inflação ficaram com 
transportes (1,22%), ha-
bitação (0,79%) e saú-
de e cuidados pessoais 
(0,58%). Outros grupos 
com aumento de pre-
ços foram comunicação 
(0,54%), despesas diver-
sas (0,22%) e alimentação 
(0,13%).

Ao mesmo tempo, dois 
grupos tiveram deflação 
(queda de preços) em 
julho: educação, leitura e 
recreação (-0,60%) e ves-
tuário (-0,45%). O IPC-S 
é calculado com base em 
preços coletados em sete 
capitais: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, 
Brasília, Recife, Salvador 
e Porto Alegre (ABr).

Elizeu Barroso Alves (*)

O varejo já estava em ple-
na transição para o mundo 
digital e com a Covid-19 
essa passagem foi ante-
cipada a uma velocidade 
nunca antes vista. Com o fe-
chamento do comércio em 
diversas cidades, o varejo 
digital tem se tornado uma 
nova forma de empreender, 
e veio para ficar.

Segundo a pesquisa rea-
lizada pela ACI Worldwide, 
houve no mês de junho, um 
aumento contínuo (117%) 
nas vendas de artigos para 
uso ao ar livre, calçados e 
artigos esportivos. 

Isso tudo para ficarmos 
em casa, fazer nossas ati-
vidades em casa. Nosso 
lar passa a ser o principal 
espaço de lazer, entrete-
nimento, trabalho, etc. 
Porém, empreender no 
mundo digital não é ape-
nas ter ‘uma loja online’, 
ou pior, transpor todos os 
conceitos do físico para 
o mundo digital de forma 
ipsis litteris. Com certeza 
uma estratégia assim está 
fadada ao insucesso. 

A chave é entender que 
cada celular é um ponto 
de venda, cada usuário um 
cliente em potencial, assim, 
as empresas que não nasce-
ram digitais e precisam fazer 
essa transição devem traçar 
novas estratégias, com olho 

O varejo digital tem se tornado uma nova forma de 
empreender, e veio para ficar.

O processo de abertura, 
alteração e baixa de 
empresas nos estados 

de Alagoas, Amapá, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Pa-
raná, Maranhão, Rondônia, 
Tocantins, Piauí, Sergipe, 
Goiás e Espírito Santo ficou 
mais prático, ágil e seguro 
para os usuários do NeoID.  

O NeoID foi incorporado 
ao Sistema Gerenciador da 
RedeSim (SIGFácil) das Jun-
tas Comerciais, uma solução 
web que faz a integração en-
tre o Cadastro Sincronizado 
Nacional (CADSINC) e os 
diversos órgãos estaduais 
e municipais envolvidos no 
processo de abertura, alte-
ração e baixa de empresas. 
Segundo o gestor do NeoID 
no Serpro, Thiago Piculo, “a 
integração amplia as possibi-
lidades de uso do NeoID. Os 
usuários do SIGFacil passam 
a ter a opção de assinar 
documentos digitalmente 
pelo smartphone, tablet e 
computador, algo que antes 
era impossível”, informou 
Piculo.

Essa tecnologia de certi-
ficação em nuvem pode ser 

Juntas Comerciais passam a usar 
certificado digital em nuvem

O NeoID, certificado digital em nuvem do Serpro, já pode ser utilizado nas Juntas Comerciais de 
12 estados do país

diversos sistemas (e-CAC, 
IRPF); Portal e-CAC https://
cav.receita.fazenda.gov.br/
autenticacao/login;  Ser-
viços do Governo Federal: 
sites integrados ao https://
gov.br; INSS https://www.
inss.gov.br/servicos-do-inss/
meu-inss/; 12 Juntas comer-
ciais que usam o SIGFacil 
(Sistema Gerenciador da 
REDESIM).

Para assinar documentos 
digitais (PDF) com NeoID 
em seu computador, use o 
Assinador Serpro, disponi-
bilizado gratuitamente. Para 
o correto funcionamento 
do Assinador Serpro com 
NeoID é necessário ter o 
NeoID Desktop instalado em 
seu computador e pareado 
com o app NeoID. 

Alguns exemplos de uso: 
assinar documentos digitais 
gratuitamente; assinar con-
tratos, procurações e decla-
rações, mantendo a validade 
jurídica (AI/Serpro).

Confira o tutorial online 
do Assinador Serpro em: 
(https://www.framework-
demoiselle.gov.br/v3/signer/
tutorial/html/).

armazenada em smartpho-
nes, sem a necessidade de 
token ou arquivo digital. É 
possível utilizar um único 
NeoID em múltiplos dispo-
sitivos móveis. A solução 
garante mais segurança com 
dupla checagem de acesso 
através dos smartphone ou 
tablets. Os benefícios para 
quem possui o certificado 
digital em nuvem são muitos: 
possibilidade de visualizar o 
histórico completo de uso, 
permitindo rastrear todos 
os acessos feitos com o cer-
tificado; tem validade de três 
anos e oferece validação por 
videoconferência.

Na prática, assinar docu-
mentos no SIGFacil com 

NeoID é muito simples. No 
ambiente de acesso restri-
to, quando um solicitante 
abre processo e anexa os 
documentos, basta clicar em 
assinar, durante o processo 
de assinatura eletrônica do 
sistema, direto pelo smar-
tphone ou tablet.

O NeoID pode ser utiliza-
do em sites e sistemas que 
suportem certificado em 
nuvem pelo smartphone ou 
tablet. Para usar no compu-
tador, é preciso instalar o 
NeoID Desktop e realizar o 
pareamento com app NeoID.

Alguns exemplos de onde 
usar o NeoID: Emissão 
de notas fiscais; e-Social; 
Receita Federal em seus 

O futuro do varejo passa a ser digital
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BANCO CIFRA S.A.
CNPJ/ME nº 62.421.979/0001-29 - NIRE nº 35.300.036.646

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 17 de Junho de 2020
01 – Data, Horário e Local: Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às treze horas, na sede 
social do Banco Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). 02 - 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação por estarem presentes todos os Diretores da Companhia, a 
saber: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. 03 – Composição da Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto. 
04 – Ordem do Dia: i) Encerramento de Agência/Filial no Município de Belo Horizonte/MG. 05 – Deliberações: 
Discutida amplamente a matéria, os Diretores deliberaram pelo encerramento da Agência/Filial situada em Belo 
Horizonte/MG, Rua Matias Cardoso, nº 63, sala 1.707, CEP: 30170-914, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, com 
registro sob o NIRE nº 31999177023 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.421.979/0015-24. Autorizada a Diretoria da 
Sociedade a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 
06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a 
presente ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São 
Paulo, 17 de junho de 2020. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; Flávio Pentagna Guimarães Neto - Secretário. 
Diretores Presentes: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente, Flávio Pentagna Guimarães Neto - 
Secretário. Acionista: Banco BMG S.A. Marco Antonio Antunes, Flávio Pentagna Guimarães Neto. JUCESP nº 
274.877/20-0 em 28.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06 - NIRE nº 35300009720

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 17 de Junho de 2020
01 - Data, Horário e Local: Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 02 - Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação por estarem presentes todos os Diretores da Companhia, a saber: 
Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. 03 - Composição da Mesa: Os traba-
lhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto. 04 - 
Ordem do Dia: (i) Encerramento de Agência/Filial de Recife/PE. 05 - Deliberações: Discutida amplamente a maté-
ria, os Diretores deliberaram pelo encerramento da Agência/Filial situada em Recife/PE, Rua Antonio Lumack do Mon-
te, nº 96, sala 301, CEP: 51020-350, Boa Viagem, com registro sob o NIRE nº 26999075413 e inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 50.585.090/0010-99. Autorizada a Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para execu-
tar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encer-
rada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi 
por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 17 de junho de 2020. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presi-
dente; Flávio Pentagna Guimarães Neto- Secretário. Diretores Presentes: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon 
e Flavio Pentagna Guimarães Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - 
Presidente; Flávio Pentagna Guimarães Neto - Secretário. Acionista: Banco BMG S.A. - Marco Antonio Antunes - 
Flávio Pentagna Guimarães Neto. JUCESP nº 274.866/20-1 em 28.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ralf Germer (*)

O e-commerce brasileiro faturou 
56,8% a mais nos primeiros cinco 
meses de 2020 em relação ao mesmo 
período do ano passado

É o que informa a pesquisa realiza-
da pelo Movimento Compre&Confie, 
empresa de segurança digital para 
compras na internet, em parceria 
com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm). 
Isso vem  ao encontro do que já pre-
víamos: a quarentena e o isolamento 
social como decorrência da Covid-19 
mudaram os hábitos de consumo e 
aceleraram o crescimento das lojas 
virtuais no país. 

Para se ter uma ideia, desde o início 
da pandemia, mais de 135 mil lojas 
aderiram às vendas online para con-
tinuar no mercado e fazer o negócio 
ter alguma movimentação e renda. 
Apesar de todas as incertezas sobre 
o ritmo da recuperação da economia 
e dos impactos do novo coronavírus, 
garanto: instituições restritas ao am-
biente físico estão em uma situação 
de desvantagem e precisam correr 
pela presença no digital. 

Mas não é só isso: as lojas virtu-

do mercado: quanto mais opções de 
pagamento o cliente tiver disponível, 
maiores são a chances dele retornar 
para uma nova compra. 

Os novos métodos de pagamento 
dependem apenas de um dispositivo 
móvel, como os smartphones. Não à 
toa, o Brasil é o quarto país do mundo 
que mais movimenta dinheiro em 
transações feitas com o celular, 
segundo um relatório da empresa 
britânica Buyshares com base em 
informações da consultoria Statista. 

Já considerando a pandemia e que 
pagamentos mobile são realizados 
sem a necessidade de toque direto 
nos objetos de pagamentos, 

US$ 22,3 bilhões devem ser 
transacionados no país até o final 
de 2020. Ficamos atrás do Reino 
Unido (US$ 45,8 bilhões), Estados 

As lojas virtuais e as novas opções de pagamento para os clientes
ais devem estar preparadas para 
atender com eficiência todos os 
seus consumidores. O varejo está 
passando por uma grande transfor-
mação e os comerciantes precisam 
olhar com cuidado para o checkout 
das plataformas. Oferecer diversas 
opções de pagamento no momento 
final da compra e trazer inovações 
para o comércio eletrônico é a chave 
para conquistar e fidelizar clientes, 
ainda mais em um mercado cada vez 
mais competitivo. 

Melhorar a experiência dos usu-
ários e permitir que eles realizem 
compras no canal que desejarem, com 
a forma de pagamento que quiserem 
ou tiverem acesso, faz toda a diferen-
ça. Além dos métodos de pagamento 
tradicionais, como dinheiro físico, 
cartão de crédito e débito, cheques 
e boletos, alternativas como carteiras 
digitais, links de pagamentos, paga-
mentos por aproximação, QR Code 
e os pagamentos instantâneos, que 
ainda estão sendo desenvolvidos pelo 
Banco Central do Brasil (Bacen), vêm 
ganhando espaço. 

Quem tem uma loja online precisa 
acompanhar de perto as tendências 

Unidos  (US$ 357,5 bilhões) e China 
(US$ 755,5 bilhões). Nesse jogo 
todo mundo sai ganhando: para os 
lojistas, esses meios de pagamento 
são interessantes, pois permitem 
operações mais ágeis. 

Já os consumidores têm mais con-
veniência, segurança e praticidade 
na hora de realizar uma compra, 
seja ela no mundo virtual ou físico. 
Quanto antes você conseguir fazer 
com que o seu e-commerce se des-
taque dos demais, mais cedo você 
colherá os frutos de tanta inovação. 

Afinal, a crise vai passar e ninguém 
vai conseguir fugir do novo normal. 

(*) - É CEO e cofundador da PagBrasil, 
fintech brasileira líder no processa-
mento de pagamentos para e-com-

merce ao redor do mundo.

das Coisas – IOT, BI - Busi-
ness Inteligence, Big Data, 
E-Business e E-Commerce 
e Processos de Design 
Thinking devem estar na 
ponta da língua dos em-
preendedores, e não só 
isso, tecnologias como as 
de Inteligência Artificial – 
IA vão a cada dia mudar a 
cara dos negócios.

Assim, no mundo digital, 
o varejo torna-se um lugar 
de destaque. Aos empre-
endedores digitais deve-se 
desenvolver a capacidade 
de alinhar a gestão comer-
cial de forma estratégica em 
consonância com o compor-
tamento do consumidor e as 
dinâmicas de relacionamen-
to e comunicação.

(*) - É coordenador dos cursos 
de Gestão Comercial e Varejo Digital 

do Centro Universitário 
Internacional Uninter

nesse novo consumidor. Por 
exemplo, precisamos en-
tender o comportamento do 
consumidor na Era Digital, 
e o quanto ele anseia pelos 
mais diversos produtos que 
podem ser ofertados por 
meio de estratégias Omni, 
com a facilidade de adquirir 
o produto em um local e o 
retirar em outro. 

Para isso, é necessário o 
uso de estratégias de Marke-
ting Digital, por meio de fer-
ramentas que possam criar 
sites de alta performance.

O relacionamento digital 
possibilita conhecer mais 
de perto o cliente, por meio 
de suas interações com a 
empresa e em suas redes 
sociais, assim, é possível cus-
tomizar ofertas aos clientes, 
e encantá-los! É necessário 
criar a experiência digital.

Conceitos como Internet 
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Matéria de capa

“O ideal é 
substituir a 

maior parte dos 
processos físicos 

por meios digitais. 
Assim, pilares 

como gestão de 
documentos, 

comunicação e 
finanças tornam-
se mais rápidos e 

eficazes.

São Paulo, terça-feira, 04 de agosto de 20206

"Em primeiro lugar, é necessário entender 
que a tecnologia não é uma substituta 
do trabalho humano. Pelo contrário, a 

automatização minimiza falhas e ajuda a estender a 
capacidade produtiva humana, uma vez que elimi-
na tarefas repetitivas e manuais que resultam em 
desperdício de tempo e dinheiro. Assim, o grande 
objetivo é disponibilizar mais tempo para tarefas 
estratégicas, o que proporciona uma expressiva 
redução de custos", explica Henrique Flôres, co-
fundador da Contraktor, plataforma de gestão de 
contratos e assinatura digital. A plataforma listou 
5 dicas importantes que podem ser aplicadas de 
forma simples: 

1Automação: aplique em tudo o que você puder 
- A inserção de novas tecnologias em empresas tem 
aumentado e resultado em economia de tempo e 
de custos. Quanto menos processos manuais as 
elas têm, mais economizam. Por exemplo, muitas 
horas e muito dinheiro são gastos na gestão de 
contratos em papel nas organizações. Isso é um 
ponto importante que precisa ser analisado e 
substituído nas companhias por uma opção tec-
nológica. Utilizando os meios digitais, é possível 
reduzir também os custos com materiais físicos 
para propagandas, impressões de documentos, 
formulários, entre outros. 

Mesmo com inúmeras tecnologias disponíveis no mercado para automatizar processos tradicionais, muitas empresas ainda se veem diante de 
dúvidas acerca da verdadeira efetividade de migrar para o digital. Isso devido a fatores como receio pela readaptação, tradicionalismo 

e incertezas quanto aos gastos que terão com plataformas digitais e softwares. No entanto, poucos sabem que a escolha pela 
tecnologia pode gerar redução de custos e não aumentá-los, como se pensa. 

2Reduza o tempo - O uso de tecnologias 
auxilia na priorização de tarefas, fazendo com que 
os funcionários foquem e utilizem seu tempo em 
atividades que trarão resultados e impactarão na 
receita da empresa. Por isso, o ideal é substituir a 
maior parte dos processos físicos por meios digi-
tais. Assim, pilares como gestão de documentos, 
comunicação e finanças tornam-se mais rápidos 
e eficazes. 

3Digitalize o RH - Nessa dica, podemos des-
tacar inúmeras vertentes do RH para digitalização. 

5 dicAs pArA rEduzir custOs 
EMprEsAriAis cOM usO dA tEcnOlOgiA

MigrAr pArA O digitAl

Freepik

Desde plataformas para seleção de talentos até o 
treinamento e gestão de pessoas. As tecnologias 
para o departamento pessoal fornecem muito mais 
objetividade nos processos, trazendo mais estra-
tégia na hora de selecionar novos colaboradores. 
Tudo isso garante uma expressiva melhoria na 
qualidade dos produtos e serviços disponibilizados. 

4Utilize ferramen-
tas de monitoramen-
to - As ferramentas 
de monitoramento são 
úteis para saber o quan-
to a gestão da empresa 
vem evoluindo. Com 
isso, a companhia tem 
um suporte tecnológico 
para poder compreen-
der quais são os projetos 
mais lucrativos e onde 
pode enxugar mais cus-
tos. Também é possível apostar em plataformas 
de dashboard, que permitem uma visão geral de 
todos os dados da organização, o que auxilia na 
tomada de decisões assertivas. 

Além das plataformas de monitoramento, existem 
os sistemas específicos para cada operação, que 
oferecem a funcionalidade de monitoramento, 
como a da Contraktor, que permite monitorar todos 
os estágios de um documento, desde o momento 
de sua criação até o vencimento. 

5invista em softwares de assinatura ele-
trônica - Toda empresa lida com documentos, 
pois precisa formalizar vendas, acordos, compra 
de insumos, entre outras coisas. Essa dica serve 
para qualquer porte de empresa, com qualquer 
volume de documentos. Isso porque é preciso 
encarar a quantidade de documentos como algo 
proporcional ao tamanho do negócio. 

Um empreendimento médio, por exemplo, não 
terá a mesma demanda de contratos que uma com-
panhia de grande porte, mas, proporcionalmente 
aos lucros, ambas têm impactos semelhantes. 
O que importa nesse caso é escolher o software 
para gestão de documentos mais adequado para 
o volume da empresa. 

Fonte e mais informações: (https://contraktor.com.br/).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

As relações entre Brasil e Portugal 
dispensam comentários, no entanto, 
quando se planeja uma mudança 
para outro continente é necessário 
levar em conta inúmeras diferenças, 
entre elas, a legislação. A advogada 
brasileira Marielle Brito tem vínculo 
acadêmico em Portugal desde 2018, 
ela atua há quase 15 anos com Di-
reito Internacional, além de Direito 
de Família e direito sucessório. Com 
experiência no Brasil, na Inglaterra e 
em Portugal, ela destaca que quem 
deseja se estabelecer e formar família 
no país europeu deve saber que as leis 
mudam bastante.

No Brasil, caso o pai não pague a 
pensão alimentícia, é possível cobrar 
de familiares, como avós e tios das 
crianças, “no Brasil o pagamento de 
pensão fica na esfera privada, enquanto 
que em Portugal poderá recair sobre o 
Estado”, explica Marielle. Em Portugal, 
se o pai não tiver condições de pagar, é 
possível solicitar que o Estado pague. 
“Em Portugal não existe prisão civil por 
não pagar pensão, é permitido apenas 
pedir penhora de bens, enquanto no 
Brasil tem prisão civil, penhora de 
bens, desconto direto do salário, há 
muito mais meios para exigir a pensão 
alimentícia”, detalha a advogada.

Enquanto no Brasil União Estável e 
Casamento são equiparados, no Direi-
to Luso, não. No Brasil, a União Estável 
seria como o casamento no regime de 
comunhão parcial de bens. Já o direito 
português separa claramente as duas, 
sendo a União Estável com muito 
menos direitos e não se equipara a um 
casamento. São inúmeros os casos de 
portugueses que adquirem bens no 
Brasil e vice-versa. Para evitar dores 
de cabeça, Marielle Brito aconselha a 
Advocacia Preventiva. 

A advogada está escrevendo uma 

Advogada brasileira Marielle Brito.
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Antonio Carlos Lacerda (*)

A reabertura já é uma realidade 
e cautela deve ser a palavra 
de ordem nesse momento. 

Desde o início da quarentena, o Sin-
dicato dos Trabalhadores de Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares-SP 
busca dialogar com o poder público 
e representantes do setor de modo 
a minimizar os prejuízos à categoria. 

Agora, é hora de nos mantermos 
ainda mais unidos, no sentido fi-
gurado da palavra, para reduzir os 
riscos de contaminação e preservar 
vidas. Por isso, listo alguns dos prin-
cipais cuidados que funcionários 
devem ter com a própria saúde no 
ambiente de trabalho.
	 •	Equipamentos de proteção: 

é responsabilidade do estabe-
lecimento fornecer máscaras, 
luvas, viseiras de acrílico e ou-
tros equipamentos de higiene e 
proteção para os colaboradores. 
Também é preciso garantir que 
esses materiais, além de unifor-
mes, nunca sejam compartilha-
dos, para evitar a contaminação 
cruzada.

	 •	Cuidados com os traba-
lhadores: diariamente, os 
funcionários deverão passar 
por uma rápida triagem, com 
aferição da temperatura, apli-
cação de álcool em gel, entre 
outras medidas preventivas. 
O diálogo entre funcionários e 
empresários deve ser claro, de 
modo a identificar possíveis ca-
sos suspeitos e imediatamente 
afastar o trabalhador de suas 

É necessário reduzir os riscos de contaminação para preservar vidas. 

acsp.com/reprodução

As leis no Brasil e em Portugal 
devem ser observadas por 

quem quer migrar

tese de mestrado sobre planejamento 
patrimonial luso-brasileiro na Uni-
versidade de Lisboa. Ela explica que, 
sem estas medidas, pode ser caro e 
demorado fazer a divisão de bens após 
o proprietário falecer. “Neste caso, o 
inventário é feito nos dois países e sairá 
bem mais caro devido aos impostos, 
além de todos os problemas familiares 
que pode gerar”, afirma. Ela explica 
que há diversos meios de fazer um 
planejamento sucessório. 

O primeiro pode ser o regime de bens 
escolhido no momento do casamento. 
Depois é possível falar em Seguro de 
Vida e Previdência Privada, além de 
testamento ou doação em vida, mas 
o que ela destaca é holding familiar: 
“é a mais indicada, sobretudo para 
quem tem patrimônio e precisa alugar 
imóveis, a economia é enorme em 
termos de impostos, além de passar 
de geração para geração, apenas 
alterando os cotistas que estão no 
estatuto social da empresa”, ressalta 
(MFPressGlobal).

Quais os principais cuidados com 
os trabalhadores na reabertura?

Bares, restaurantes, salões de beleza, comércio de rua. Os setores mais afetados pelos impactos 
da pandemia começam a dar os primeiros passos para a retomada econômica

atividades, além de realizar o 
teste, preservando sua saúde, 
de toda a equipe e do público 
em geral. Os trabalhadores que 
tiverem tido contato pessoal ou 
convivido no mesmo ambiente 
com suspeitos de Covid-19 
deverão ser seriamente moni-
torados 

	 •	Prevenção no deslocamento 
para o trabalho: Os traba-
lhadores não estão expostos 
aos riscos de contaminação 
somente no ambiente de tra-
balho, mas também no seu 
deslocamento, especialmente 
para aqueles que utilizam 
transporte coletivo. Por isso, 
algumas orientações são fun-
damentais, como não realizar 
o trajeto de uniforme, trocar 
a máscara utilizada na via-
gem, além de lavar e trocar 
os uniformes diariamente e 
levá-los ao local de trabalho 
em um saco plástico ou outra 
proteção adequada, fornecida 
pelo estabelecimento.

	 •	Horários de funcionamento: 
é fundamental que os estabe-

lecimentos cumpram o limite 
de horário estabelecido pelas 
prefeituras. Além disso, com a 
redução do expediente, deverão 
ser organizadas escalas, evitan-
do a concentração de colabora-
dores e também permitindo que 
aqueles que não tenham com 
quem deixar filhos ou outros 
dependentes possam encontrar 
uma solução harmoniosa.

Por fim, para que consigamos 
ter um processo de reabertura 
adequado e seguro, é preciso que 
todos se sintam responsáveis uns 
pelos outros. Ao cuidar da própria 
saúde, minimiza-se o risco de 
contaminação do próximo. Todos 
devem seguir as recomendações 
dos órgãos de saúde e acompanhar 
o que está sendo discutido sobre o 
tema em todo o mundo, como novas 
possibilidades de prevenção. Como 
sempre acreditamos, a união faz a 
força e somente assim poderemos 
vencer a Covid-19.

(*) - É gerente jurídico do Sindicato dos 
Trabalhadores de Hotéis, Bares, Restaurantes 

e Similares-SP.


