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Segundo o relatório Estado de Serviços Móveis, elaborado pela 
consultoria especializada em dados sobre aplicativos para dispositivos 
móveis App Annie, em 2018, o brasileiro passava mais de três horas 
por dia usando o celular. Essa média colocou o país em 5º lugar no 
ranking global de tempo despendido com esse aparelho. Isso comprova 
que, com o alto número de aplicativos e acessos, quando você insere 
sua empresa na era digital, provavelmente ganhará muito mais espaço 
no mercado.   

Desenvolvedor de aplicativo

Muitas vezes a cobrança exagerada por resultados ou palpites que nem 
sempre estão condizentes com a realidade do negócio, leva investidores 
em startups a adotar formas de abordagem totalmente contrárias a um 
tipo de parceiro que o mercado convencionou chamar de ‘anjo’.  Por 
outro lado, por mais angelical que seja, paciência tem limite e a falta 
de respostas claras por parte dos executivos que estão à frente do em-
preendimento investido pode acabar levando a atritos sérios. Diante da 
clara necessidade de equilíbrio nessa relação, começa a ganhar força no 
mercado a figura do intermediador de investimento anjo.   

Redução de estresse entre anjos e startups
Vivemos em uma época que o conhecimento e desenvolvimento em todas 

as áreas cresce em ritmo exponencial. Passamos do analógico ao digital em 
menos de uma geração. Muitos negócios, profissões e mesmo atividades 
corriqueiras ganharam novos contornos e formas. Com as mudanças, várias 
oportunidades se abrem e se faz necessário a constante atualização do 
conhecimento de forma geral. Estar atualizado com as tendências de pro-
dutos e serviços hoje é um desafio. Todo este contexto afeta o desempenho 
profissional de todos, seja nos conceitos, técnicas, ferramentas, meios de 
comunicação e compartilhamento do conhecimento.   

Técnicas e ferramentas de trabalho
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Negócios em Pauta

Treinamento para Gamers 
A Wizard by Pearson, maior rede de escolas de idiomas 

do mundo, vai oferecer para vencedores de um concurso 
cultural mentoria e treinamento para jogadores de TFT 
com os influenciadores do universo. Os gamers que quise-
rem participar têm até o próximo dia 10 para responder a 
pergunta: "Por que eu devo ser escolhido para me tornar 
uma lenda do TFT?" A frase precisa ser postada no Twitter, 
utilizando a #TFTLegendsByWizard, ou no site: (http://
www.wizard.com.br/tft-legends-wizard).    Leia a coluna 
completa na página 3
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News@TI

Tendências de consumo é tema de webinário 
da FecomercioSP

@Hoje (6), às 14h, convidados e especialistas da Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 

de São Paulo (FecomercioSP) analisam o comportamento 
do consumidor durante a pandemia, as tendências para 
os próximos meses e como os empreendedores podem se 
adaptar, ocupar e aproveitar os novos espaços de vendas 
e interação que se apresentam. O webinário conta com 
as participações da presidente do Retail Design Institute 
Brasil (RDI), Anelise Campoi; do diretor do Sindicato das 
Empresas de Administração no Estado de São Paulo (Sin-
daesp), Alessandro Reis; e do economista Thiago Carvalho, 
assessor da FecomercioSP. O webinário será transmitido 
pelo canal da Federação no YouTube: fecomerciosp.   
Leia a coluna  completa na página 2
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EMPLOYEE 
EXPERIENCE E 
INTELIGÊNCIA 
HUMANA 
CORPORATIVA: 
AS NOVAS 
FERRAMENTAS 
PARA O RH DAS 
ORGANIZAÇÕES!

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Por Lívio Giosa e Augusto Roque

Ainda que gradativamente as 
empresas estejam retomando 
suas atividades, muitas seguem 
em home office e têm planos 
de manter suas operações a 
distância quando a pandemia 
terminar

Neste cenário, os pedidos de férias, 
aceite de banco de horas e de folha de 

ponto e admissões e demissões não podem 
parar. E como é que ficam as assinaturas 
destes documentos? 

Na Certisign, a maior Autoridade 
Certificadora do Brasil, a tramitação e 
assinatura da documentação dos cola-
boradores está 100% digital. A empresa, 
que é especialista em identificação digi-
tal, já tinha cerca de 80% dos processos 
online. Com a Covid-19, rapidamente, os 
demais 20% migraram para o eletrônico 
também. 

"Já estávamos neste processo de migrar 
a tramitação dos documentos de RH para o 
digital. Como alguns deles envolvem, além de 
mudança de cultura, um alinhamento com o 
sindicato, nós começamos com a assinatura da 
folha de ponto e gradativamente expandimos 
para os demais. 

Hoje, posso dizer que todos os docu-
mentos referentes à administração pessoal 
estão no formato eletrônico e, com isso, 
ganhamos agilidade nos processos e re-
duzimos custos", explica Mario Sampaio, 
Gerente de RH da Certisign. A formalização, 
ou aceite, das atividades de administração 
pessoal é realizada por meio da assinatura 
digital proveniente, neste caso, de um 
Certificado Corporativo. 

Todas as informações foram sistema-
tizadas em plataformas desenvolvidas 
internamente. "Para solicitar as férias, 
por exemplo, o colaborador acessa o sis-

O uso da assinatura digital e eletrônica 
nos processos de RH

tema, preenche as informações e assina 
o pedido. O gestor recebe a solicitação 
e autoriza. No mesmo momento, o RH 
checa as informações e programa o perí-
odo de descanso. Pronto. O colaborador 
recebe o retorno, bem como o recibo 
de férias, de maneira online, e assina 
digitalmente". 

Com a migração destes processos para 
o eletrônico, a Certisign estima já ter eco-
nomizado mais de 21 mil folhas de papel 
e, ainda, reduziu o tempo da tramitação 
de 5 dias para 3. "Há um outro ganho: 
o de organização da informação. Como 
tudo é realizado eletronicamente, temos 
a rastreabilidade e rápido acesso aos da-
dos". Na contramão de muitas empresas, 
a Certisign, mesmo durante a pandemia, 
está contratando colaboradores. 

"O processo de admissão a distância 
funciona da seguinte maneira: o candi-
dato envia a documentação digitalizada 
e assina eletronicamente o contrato pelo 
Portal de Assinaturas, plataforma que 
comercializamos e também usamos in-
ternamente, na qual é possível formalizar 
qualquer tipo de documento, sem papel 
e sem caneta". 

A assinatura digital é proveniente do 
uso de um Certificado Digital ICP-Brasil 
ou Corporativo. No caso dos processos de 
RH da Certisign, trata-se de uma assinatura 
digital resultante do uso de um Certificado 
Corporativo, que é emitido pela própria 
empresa aos seus colaboradores. 

Ele pode ser usado para a assinatura de 
documentos internos, envio de e-mails e 
para a identificação segura nos sistemas 
da empresa. 

"O Certificado Corporativo, em resu-
mo, é o RG do colaborador dentro da 
organização". Já a assinatura eletrônica, 
usada pela Certisign na formalização do 
contrato de trabalho, é gerada a partir da 
grafia de uma assinatura na tela de um 
dispositivo (computador, celular e tablet) 
e tem eficácia probatória de acordo com as 
evidências colhidas, como a geolocalização, 
voz, imagem, entre outros critérios. 

Todas as soluções e infraestrutura 
tecnológica utilizadas na digitalização da 
área de RH são provenientes da própria 
companhia e podem ser replicadas em 
corporações de todos os tamanhos e seg-
mentos. Fonte e mais informações: (www.
certisign.com.br).

MUDANÇA PODERá SER REALIZADA ATé AbRIL DE 2021

QUASE 2 MILHÕES 
DE EMPRESAS 
DEVEM MIGRAR 
DE REGIME COM A 
NOVA REFORMA 
TRIbUTáRIA     Leia na página 6
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Propriedade Rural
Vai de 17 de agosto a 30 de 

setembro o prazo para entregar a 
Declaração do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural referente 
ao exercício 2020. Entre as regras 
para o preenchimento, estão infor-
mações sobre a obrigatoriedade de 
apresentação, documentação, forma 
de elaboração, apuração do ITR, in-
formações ambientais, apresentação 
depois do prazo e retificação. A CNA 
disponibilizou informações por meio 
do site (www.cnabrasil.org.br).  

Lucas Ribeiro, 
consultor tributarista e 
sócio-diretor da ROIT.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quase-2-milhoes-de-empresas-devem-migrar-de-regime-com-a-nova-reforma-tributaria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/employee-experience-e-inteligencia-humana-corporativa-as-novas-ferramentas-para-o-rh-das-organizacoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tudo-o-que-voce-precisa-saber-antes-de-escolher-seu-desenvolvedor-de-aplicativo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/intermediacao-reduz-estresse-entre-anjos-e-startups-no-processo-de-investimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-velocidade-do-desenvolvimento-das-tecnicas-e-ferramentas-de-trabalho/
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News@TI
Startups Bling e Previdenciarista são 
selecionadas para programa de aceleração

@A Endeavor acaba de anunciar as empresas selecionadas 
para participar da segunda edição do Scale-Up Endeavor, 

programa de aceleração de startups de alto crescimento do 
Brasil. O programa tem como objetivo formar uma nova geração 
de empreendedores e ajudar a desenvolver empresas com alto 
potencial de crescimento. E na edição deste semestre as startups 
gaúchas Bling (www.bling.com.br) – sistema de ERP para PMEs 
e MEIs - e Previdenciarista (https://previdenciarista.com/), estão 
entre as selecionadas e participarão de workshops, palestras e 
mentoria com especialistas em negócios além de contar com o 
apoio da rede Endeavor a diagnosticar os maiores desafios de 
crescimento das empresas.

OpiniãO
Inovação e adaptabilidade 

estão mudando a 
rota das empresas 

Saber se adaptar 
e inovar são 
características que 
as empresas buscam 
desenvolver em todos 
os momentos.

Mas durante os perío-
dos mais agudos da 
pandemia elas se 

tornaram fundamentais para 
determinar o sucesso ou o 
fracasso de muitas organi-
zações. Mesmo parecendo 
apenas pequenos reajustes, 
algumas iniciativas vêm se 
transformando no verdadeiro 
motivo de algumas empresas 
estarem conseguindo passar 
ilesas, ou no mínimo, menos 
impactadas do que realmente 
seriam se estivessem "para-
das". O mercado de eventos 
é um exemplo clássico de 
setor altamente impactado 
pela crise. 

O que até então caminhava 
bem, de uma hora para outra, 
explodiu. Todos os eventos 
foram cancelados e sem pers-
pectiva de retorno. Muitas 
empresas fecharam, desis-
tiram. Outras, por sua vez, 
se adaptaram. Uma agência 
de eventos e live marketing, 
serve como um exemplo de 
sucesso. Antes dos efeitos 
do vírus ela tinha quase toda 
sua receita como resultado 
de grandiosas convenções e 
eventos presenciais. 

Mas com a impossibilida-
de de organizar reuniões 
neste formato ela criou, em 
parceria com outras duas 
empresas, uma solução para 
continuar oferecendo a me-
lhor experiência para seus 
clientes através de eventos 
100% digitais, onde o céu 
é o limite. Cenários virtuais 
com direito a palestras, palco 
e até uma plenária fictícia 
podem ser vivenciados, mes-
mo a distância. Como conse-
quência, a empresa envolvida 
conseguiu, em pouco tempo, 
reverter uma situação que 
antes parecia impossível. 

Outro exemplo de um setor 
impactado pela paralização, 
é o segmento de academias. 
Muitas fecharam as portas e 
não suportaram a forte crise 
batendo na porta. Outras 
por sua vez, tentaram se 
adaptar. Uma em específico, 
através de um "tiro no es-
curo", tomou uma iniciativa 
sem muito planejamento. 
Resolveu pegar os equipa-
mentos que estavam sem 
uso e enviar para a casa de 
alguns dos seus clientes, para 
que eles pudessem continuar 
fazendo seus exercícios. Um 
pequeno ato que gerou total 
empatia dos seus clientes, 
que se tornaram ainda mais 

fiéis e mantiveram o negócio 
rodando. 

A alternativa de inovar e se 
adaptar também foi usada por 
grandes corporações, muitas 
vezes taxadas como "enges-
sadas". A construtora MRV, 
por exemplo, além de criar 
a campanha #FiqueEmCasa, 
preparou seus canais digitais 
para facilitar toda a jornada 
de compra de apartamentos. 
Através da digitalização de 
todos os processos, que vão 
desde a busca, escolha do 
apartamento, documentação 
e até acompanhamento das 
obras, a companhia divulgou 
um aumento de quase 30% 
em suas vendas comparado 
ao primeiro trimestre do ano 
passado. 

Os bares e restaurantes, 
certamente um dos setores 
mais afetados pela crise, 
reportando uma queda de 
80% no faturamento também 
apresentou cases de inova-
ção e adaptabilidade. Um 
deles foi protagonizado pela 
Stella Artois, juntamente 
com a Nestlé e a Nespresso. 
Elas criaram o movimento 
"Apoie um Restaurante", e 
colocaram no ar uma plata-
forma para doação de dinhei-
ro aos estabelecimentos. As 
doações acontecem através 
da compra de um voucher 
com 50% de desconto, que 
poderá ser utilizado pelo 
cliente quando o local for 
reaberto. 

Os outros 50% são sub-
sidiados pelas companhias 
- Stella Artois, Nestlé e Nes-
presso. Assim, o estabeleci-
mento arrecada mesmo de 
portas fechadas. A iniciativa 
gerou muita comoção. Em 
pouco tempo, foram dispo-
nibilizados mais de 100 mil 
vouchers. A Nike foi outra 
empresa que se adaptou. 
Ao focar no e-commerce, a 
companhia reforçou o ecos-
sistema de aplicativos digi-
tais para aumentar o número 
de cadastros e engajamento 
dos clientes. 

A estratégia de fortale-
cimento digital gerou um 
aumento de quase 40% nas 
vendas online e conseguiu 
atingir um crescimento sema-
nal de 80% em usuários ativos 
nos aplicativos, superando 
em muito as expectativas 
iniciais. Casos como esses e 
muitos outros servem como 
verdadeiras mensagens sobre 
como enfrentar as adver-
sidades: Inove, mude, seja 
persistente. 

Às vezes, uma pequena 
iniciativa é o suficiente para 
fazer uma grande diferença. 

(*) - É consultora Sênior de Estratégia 
e Inovação da Play Studio consultoria 

de inovação e venture builder.

Catharina Gaissler (*)

Big Techs na berlinda
Vivaldo José Breternitz (*)

Em função disso, seus principais 
executivos foram chamados a 
depor acerca do assunto na 

quarta-feira, 29 de julho.

A dar crédito às suas falas, a situação 
está muito ruim para essas empresas. 
Tim Cook, da Apple disse que o prin-
cipal mercado de sua companhia, o 
dos smartphones, vive uma situação 
semelhante a uma briga de rua, com 
uma concorrência extremamente 
agressiva. Jeff Bezos, da Amazon, 
afirmou que sua empresa ocupa ape-
nas uma pequena fatia do mercado de 
varejo.  Já o Facebook, nas palavras 
de Mark Zuckerberg, também en-
frenta uma concorrência acirrada em 
diversas áreas. Concluindo, Sundar 
Pichai disse que o Google também é 
ameaçado por diversos competidores. 

Mas no dia seguinte ao do depoi-
mento, as empresas divulgaram seus 
resultados do segundo trimestre deste 
ano e eles simplesmente desmenti-
ram as afirmações dos executivos: os 
lucros da Apple ultrapassaram onze 
bilhões de dólares, os da Amazon e 
do Facebook ultrapassaram  cinco 
bilhões, dobrando os resultados 
anteriores e os do Google chegaram 
a sete bilhões. Todos superaram as 
expectativas.   

Os quatro executivos evitaram co-
memorar esses resultados (ao menos 
em público), tendo preferido fazer 
declarações como as de Jeff Bezos, 
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milhares delas chegando a quebrar. 

A divulgação desses resultados 
financeiros certamente parece ter 
aumentado sensivelmente a dispo-
sição do povo americano e de seus 
governantes em evitar que essas 
companhias continuem acumulando 
mais poder. 

No Brasil, seria algo impensável, 
mas vale lembrar que em meados 
da década de 1980 Estados Unidos 
obrigaram a AT&T, que dominava 94% 
do mercado americano de telecomu-
nicações, a se dividir em empresas 
menores, como forma de garantir a 
concorrência. Não é impossível que 
isso venha a acontecer novamente, 
ao menos por lá. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

O Congresso americano está preocupado com o poder quase monopolístico que tem as big techs, as 
quatro principais empresas de tecnologia da informação dos Estados Unidos: Apple, Amazon, 
Facebook e Google.

Freepik

que emitiu comunicado à imprensa 
falando das formas pelas quais a 
empresa vem contribuindo com a 
comunidade e com seus emprega-
dos;  Tim Cook disse que a Apple 
está fazendo o bolo crescer (para 
permitir fatias maiores a todos) e 
que a empresa tem compromisso no 
sentido de criar oportunidades para 
toda a população. Mark Zuckerberg 
disse que seus produtos mudaram o 
mundo, tornando a vida das pessoas 
melhor. Sundar Pichai afirmou que a 
empresa está trabalhando para ajudar 
as pessoas, empresas e comunidades 
nesses tempos de incerteza.

 
Ironicamente, a pandemia foi muito 

boa para essas empresas, com as pes-
soas, presas em suas casas, utilizando 
seus serviços para trabalhar, estudar, 
comprar e divertir-se. Já as empresas 
tradicionais estão sentindo forte-
mente os efeitos da COVID-19, com 

Fundador da mLabs ensina empreendedores 
a vender mais usando as redes sociais

Para ensinar os empreendedores de 
pequenos e médios negócios a vender 
mais por meio das redes sociais, a 
startup vhsys promove uma live nesta 
quinta-feira (6), às 17h, com Rafael Kiso, 
fundador e CMO da mLabs, plataforma 
líder de gestão de mídias sociais no 
Brasil, com mais de 150 mil clientes. 
Para participar, basta se inscrever por 
meio do formulário disponibilizado em: 
https://bit.ly/3hS9zxso formulário. No 
dia da transmissão, os inscritos rece-
berão um link para a live.

Entre os assuntos a serem abordados 
estão o uso das redes sociais como fer-
ramenta de venda, estratégias de divul-
gação, fortalecimento da marca, conexão 
com clientes para aumentar as vendas 
e o futuro das redes sociais durante e 
após a pandemia do novo Coronavírus.

Referência em startups e economia 

Rafael Kiso participa de live promovida 
pela startup vhsys, hoje (6).
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La
bs Robson Salgado, que está no mercado 

de marketing e gestão de marcas há 
nove anos.

O poder das redes
De acordo com dados do Facebook, a 

digitalização do consumo foi acelerada 
pela pandemia do novo Coronavírus, 
com 46% dos consumidores subs-
tituindo a compra física pela online 
até para itens vendidos em locais 
que continuam funcionando, como 
supermercados. 

Os números da rede social também 
apontam que 68% dos entrevistados 
disseram dar preferência às empresas 
pequenas ou da vizinhança para as 
compras, e 59% dão preferência para 
empresas que tiveram uma atuação 
social durante a crise, enquanto 55% 
vão ficar mais atentos à atuação social 
das marcas (https://bit.ly/3hS9zxs).

criativa e especialista em Marketing 
Digital e Gestão da Inovação, Rafael 
Kiso tem mais de 20 anos de carreira 
no mercado digital e foi eleito Melhor 
Profissional de Planejamento Digital 
pela ABRADi em 2017. 

O bate-papo será conduzido pelo 
coordenador de branding da vhsys, 

O crescimento do e-commerce já é tendên-
cia há algum tempo. Em 2019, uma pesquisa 
realizada pelo site Compre&Confie, mostrou 
um aumento de 75 bilhões de reais, 22,7% a 
mais que o ano anterior. Já em 2020, o mesmo 
veículo calculou um crescimento de 71%, 
apenas entre 24 de fevereiro e 24 de maio. 

O ramo alimentício também tem se aven-
turado no mundo online. Um estudo feito 
pelo Kantar Retail, empresa de consultoria 
internacional de varejo, projeta que até 2025, 
as vendas alimentares online representarão 
3% do total de vendas por e-commerce no 
Brasil. 

Pensando nisso, Leonardo Almeida, CEO 
da Menu - aplicativo que abastece restauran-
tes conectando os principais distribuidores e 
indústrias do mercado foodservice - preparou 
6 dicas para empreendedores que querem 
iniciar ou consolidar as vendas de alimentos 
de forma online: 

1. Fortaleça comunicação com o cliente
Com a tendência de aumento do comércio 

via internet, a concorrência também cresce. 
Por isso, é importante fidelizar o cliente 
para que ele escolha seus produtos para 

adquirir. A comunicação tem de ser feita de 
forma clara e priorizando a simpatia. Dessa 
forma, o consumidor se sente acolhido e mais 
propenso a realizar a compra. 

2. Invista em redes sociais
Uma boa dica é manter as redes sociais 

sempre atualizadas. Mesmo que nem sempre 
haja novidades de produtos, o perfil alimen-
tado constantemente incita o cliente a conhe-
cer o serviço e também passa confiança para 
ele. Fotos, vídeos e textos de qualidade são 
bem vistos pelo público, além de interações 
com os seguidores via comentários ou direct. 

3. Preste atenção no tipo de armaze-
namento 

Muitos produtos do ramo alimentar são 
perecíveis, isto é, têm data de validade curta 
e estragam rápido. Por isso, o armazenamento 
tem de ser feito com cuidado, de preferência 
em lugares específicos para os produtos. 
Dependendo da perecidade dos itens, a 
melhor escolha talvez seja a produção sob 
encomenda, para não correr risco de prejuízo. 

4. Fique atento aos tipos de entrega 
As entregas também merecem atenção 

especial, justamente pela validade dos pro-

dutos. Os Correios não costumam ser boa 
opção, pois podem demorar mais tempo 
que o produto pode aguentar, além de más 
condições de refrigeração e armazenamento. 
Por isso, vale a pena pesquisar por serviços 
de entregas por aplicativos, ou investir em 
motoboys, além de entregas físicas em locais 
combinados com o cliente, como por exemplo 
estações de metrô. 

5. Forneça informações nas embalagens
Além do capricho em embalagens bonitas 

e seguras, as informações sobre o produto 
precisam estar especificadas nela, para segu-
rança do consumidor. Além de informações 
nutricionais, é importante especificar os 
ingredientes utilizados na confecção do pro-
duto, data de fabricação e data de validade. 

6. Contrate serviços de gestão para o 
seu negócio

Existem diversas plataformas voltadas 
para o comércio de alimentos que podem 
ajudar o empreendedor a emplacar boas 
vendas e conseguir clientes. Desde apps que 
auxiliam na contabilidade, nas finanças, até 
startups que conectam pequenos comercian-
tes a grandes fornecedores, como a Menu 
(https://menu.com.br/).

Comida na internet: 6 dicas para vender alimentos online
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D - Vendas Online
As vendas realizadas pela internet continuam em alta. Ao comparar 
o mês de junho de 2020, ante o mesmo mês do ano passado, o setor 
dobrou com alta de 110,52%. Ao observar a métrica de faturamento, 
nota-se a mesma tendência positiva: 108,84%. Os dados compõem o 
índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria com o 
Movimento Compre & Confie. Outros dados que chamaram a atenção: o 
volume de 18,2% que realizaram ao menos uma compra online entre o 
trimestre de abril a junho, o que representa alta de 5,9pp em relação ao 
trimestre anterior (12,3%); e o novo recorde no índice de participação 
do e-commerce no varejo restrito (12,6%), no mês de maio. 

E - Área de Tecnologia
A ROIT Consultoria e Contabilidade, accountech criadora do robô 
contador, está com 30 vagas abertas, todas para o seu departamento de 
tecnologia. São nas áreas de programação e dizem respeito às diversas 
tecnologias que a empresa têm lançado no mercado, que automatizam 
o fluxo contábil, fiscal e financeiro das empresas. O trabalho poderá 
ser desempenhado via home office, e portanto profissionais de todas 
as regiões do país podem se candidatar. A empresa possui quatro uni-
dades localizadas em Brasília, São Paulo e Curitiba, e 170 funcionários. 
Interessados devem enviar currículo para (recrutamento@roit.com.br).

F - Protótipos para a Skoda
A área de Protótipos da Volkswagen do Brasil concluiu o projeto 
da construção de veículos de testes para uma das marcas do Gru-
po VW, a Skoda. A cooperação com a marca da República Tcheca 
objetivou o desenvolvimento de modelos para a comercialização 
em mercados no exterior. Baseado na Estratégia Modular MQB, o 
trabalho envolveu diferentes áreas da empresa, como Manufatura, 
Qualidade e Logística Central das fábricas Anchieta, em São Bernardo 
do Campo, e de São José dos Pinhais. No total, foram construídos 
veículos, carrocerias e plataformas, em grande parte com direção 
Right Hand Drive (Direção do Lado Direito), e montados em sinergia 
com o processo produtivo. 

A - Aprender com Executivos 
O Banco Safra abriu inscrições para mais uma temporada do maior de-
safio universitário de gestão de ativos no mercado. O Desafio Safra Top 
Gestor está em sua quarta edição e já atraiu milhares de universitários 
ao longo dos anos. Com um ambiente único nos mercados financeiros 
em 2020, esta será uma das edições mais especiais do desafio. Os uni-
versitários deverão analisar o dinâmico cenário nacional e internacional, 
avaliar os potenciais riscos e as oportunidades e montar carteiras de 
fundos multimercados aderentes a suas avaliações. O desafio conta com 
a parceria do Valor Econômico. As inscrições são feitas pelo site (http://
www.safratopgestor.com.br/). 

B - Público Corporativo
Na contramão das tendências do turismo, a Vila Galé, maior rede de 
resorts do Brasil, volta a investir no país. Dessa vez, a cidade escolhida 
para sediar a 10ª unidade do grupo foi São Paulo. Localizado na rua 
Bela Cintra, nas proximidades dos principais escritórios e empresas 
do país, o Vila Galé Paulista teve investimento de mais de R$ 60 
milhões de reais e terá como foco o público corporativo, durante 
a semana; e de lazer, aos finais de semana, uma vez que a cidade 
possui diversos atrativos culturais. A nova unidade será inaugurada 
no próximo dia 20. Saiba mais: (https://www.vilagale.com/br/hoteis/
sao-paulo/vila-gale-paulista).

C - Equipamentos de Testes
A Ingum Prüfmittelbau GmbH, fabricante líder de agulhas de teste, 
dispositivos, jigas e acessórios para testes, está estabelecendo-se 
em São Paulo para ampliar sua presença no mercado sul-americano. 
Por muitos anos, a fabricante alemã de equipamentos de testes 
já vinha atuando, através de seus parceiros de negócios, com su-
cesso no mercado brasileiro. Agora, com sua própria subsidiária 
continua a crescer na América do Sul, garantindo uma cooperação 
qualificada, sólida e mais próxima de seus clientes neste conti-
nente. Para a empresa, o Brasil é um local de fabricação muito 
importante nos setores de eletrônicos e automotivo.  Saiba mais 
em: (www.ingun.com).              

G - Concurso de Quadrinhos
A Unifesp lançou um concurso de representações gráficas, como 
quadrinhos e tirinhas, para explorar e divulgar o comportamento de 
adolescentes frente ao cotidiano imposto pela pandemia da COVID-19. 
O concurso objetiva complementar um conjunto de informações para  
projeto de pesquisa. Os concorrentes devem informar o nome com-
pleto, a idade, um meio de contato telefônico e endereço no corpo de 
um e-mail para (adolesendo.unifesp@gmail.com), anexando a obra. O 
assunto da mensagem deve ser “Concurso de representação gráfica”. 
Mais informações em: (https://bit.ly/2CJqjrH).

H - Vale-Gás 
A RecargaPay se uniu a Ultragaz para oferecer a compra de Vale-Gás 
por meio do seu aplicativo de forma fácil e rápida. A novidade é inédita 
no setor e, como parte do lançamento, a fintech está oferecendo um 
cashback de 5% do valor da compra para quem optar por pagar com 
cartão de crédito e 5% de desconto para quem optar por pagar com 
saldo da sua carteira. O Vale-Gás é um cupom que dá ao consumidor o 
direito de trocar um botijão vazio de qualquer marca por cheio de 13kg 
da marca Ultragaz. Após finalizar a compra, é só fazer a solicitação pelo 
WhatsApp ou pelo telefone diretamente a uma revenda. A oferta está 
disponível nas cidades São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e 
Salvador. Saiba mais em: (www.recargapay.com.br). 

I - Open Banking 
O Instituto ProPague, uma iniciativa da companhia de tecnologia em serviços 
financeiros Stone Co., lança curso 100% gratuito para explicar o contexto 
do Open Banking no Brasil. A intenção é facilitar o acesso ao conhecimento 
sobre uma das principais inovações do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 
Com início em 17 de agosto, as aulas irão abordar os motivos que fizeram 
o Open Banking surgir, bem como as oportunidades e desafios de sua 
implementação. As inscrições estão abertas em: (http://institutopropague.
org/). Os que completarem pelo menos 75% do curso receberão certificado. 

J - Vida Pessoal
Uma gestão de carreira deve estar alinhada a um plano de vida na esfera 
pessoal. É também preciso considerar seus desafios motivadores e seus 
propósitos de vida. É preciso chegar a um equilíbrio entre o agora (o que 
se gosta e se precisa atualmente) e o futuro (onde queremos chegar e 
como podemos contribuir para um mundo melhor). A FECAP oferece 
gratuitamente o curso “Autogestão de Carreira”, para preparar estudantes 
e profissionais que desejam aperfeiçoar suas habilidades, construindo 
relacionamentos saudáveis e produtivos, além de parcerias de confiança. 
O curso tem duração de 6 horas/aula e oferece certificado de conclusão. 
Inscrições: (http://www.fecap.br/curta-duracao/autogestao-decarreira-1/). 

Os impactos da 
Covid-19 nas 

relações de empregos
O Coronavírus a cada 
dia que passa continua 
aumentando o número 
de infectados

De modo que, com o 
avanço da Covid-19 
e com o crescimento 

substancial de pessoas infec-
tadas com a doença, diversas 
medidas preventivas foram 
adotadas visando reduzir a 
sua proliferação, sendo um 
tema de grande repercussão 
mundial.

No âmbito trabalhista os 
impactos da Covid-19 são 
enormes, sendo que por con-
ta da quarenta estabelecida 
pelos Governos, diversos 
empresários não suportaram 
a crise financeira e fecharam 
as portas, consequentemen-
te diversos trabalhadores 
ficaram desempregado e com 
dificuldade em se recolocar 
no mercado de trabalho. 

De acordo com a Orga-
nização Internacional do 
Trabalho (OIT), estima-se 
que o número de desem-
pregados no mundo pode 
aumentar em quase 25 
milhões, por conta da crise 
econômica e trabalhista 
criada pela pandemia da Co-
vid-19. O plano de retomada 
gradual implantado pelo 
Governo de São Paulo, não 
está sendo suficiente para 
garantir os empregos, sendo 
que em que pese a abertura 
de diversos estabelecimen-
tos, a crise econômica aliada 
com a proliferação do vírus 
impede a manutenção dos 
empregos. 

Estima-se que a Justiça do 
Trabalho conta com aproxi-
madamente 71.134 proces-
sos com valor estimado de R$ 
4,48 bilhões relacionados ao 
tema da Covid-19, conforme 
dados obtidos através do Ter-
mômetro Covid-19 na Justiça 
do Trabalho.

A MP 927, que dispõe sobre 
as medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado 
de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do Coronavírus, 
trouxe em seu artigo 29 que: 
“os casos de contaminação 
pelo Coronavírus não serão 
considerados ocupacionais, 
exceto mediante comprova-
ção do nexo causal”. Destaca-
se que quando a MP estava 

em vigor o STF vetou o artigo 
29, entendendo que fere os 
direitos trabalhistas. 

Em que pese a MP ter tido 
a sua vigência encerrada em 
19 de julho, os ministros do 
STF decidiram que a doença 
ocupacional em razão da 
Covid-19 é assegurada aos 
trabalhadores que atuam 
diretamente no combate à 
pandemia e se encontram 
expostos de forma notória 
ao vírus, sendo ônus do 
empregador afastar o nexo 
de causalidade. O entendi-
mento da Justiça Trabalho 
é que exceção à doença 
ocupacional é assegurada 
aos trabalhadores que atuam 
diretamente em combate à 
pandemia da Covid-19, sendo 
ônus do empregador afastar 
a causalidade. 

Assim sendo, consideran-
do a fácil contaminação da 
Covid-19, desde que seja 
possível, os empregadores 
devem optar por manter as 
atividades em home office e 
em casos que as atividades 
ocorram de forma presen-
cial devem assegurar a seus 
funcionários os  equipamen-
tos de proteção individuais 
(EPIs) necessários, tais 
como, álcool em gel 70%, 
papeis toalhas, sabonetes 
líquidos e máscaras des-
cartáveis, visando evitar a 
contaminação. 

Ainda, se faz necessária 
a fiscalização por parte dos 
empregadores de que os 
empregados estão cumprin-
do as medidas de higiene, 
bem como é recomendado 
que os empregadores façam 
campanhas de divulgação 
sobre a importância da uti-
lização de equipamentos de 
proteção individuais (EPIs), 
visando se resguardar em 
caso de eventuais processos 
trabalhistas. 

Diante disso, verifica-se 
que a Covid-19 trouxe inúme-
ros impactos nas relações de 
empregos, sendo o principal 
impacto a preocupação dos 
empregadores com a saúde 
e a vida dos seus emprega-
dos, aliada à necessidade de 
cooperação dos empregados 
para que cumpram as medi-
das de higiene e seguranças. 

(*) - Pós graduanda em Direito 
Empresarial pela Faculdade Legale, 

é advogada sócia do Bonaccorso, 
Cavalcante, Oliveira e 

Ristow Advogados. 

Jaqueline Oliveira (*)

Organismos internacio-
nais recomendam a criação 
de pacotes de assistência 
financeira para a imple-
mentação de planos de 
contingência e recuperação 
dos provedores de água e 
esgoto no Brasil. De acordo 
com dados apresentados 
na nota técnica ‘O Papel 
Fundamental do Sanea-
mento e da Promoção da 
Higiene na Resposta à Co-
vid-19 no Brasil’, divulgada 
ontem (5), essas empresas 
chegaram a perder 70% 
das receitas nas primeiras 
semanas de pandemia. 

Atualmente, em 94% 
das cidades brasileiras o 
serviço de saneamento é 
prestado por empresas es-
tatais. As empresas priva-
das administram o serviço 
em apenas 6% das cidades. 
A perda de receita se deu 
pelo “rápido aumento de 
suas responsabilidades, 
deixando pouco espa-
ço para que preservem 
os padrões dos serviços 
prestados à população”. 
As organizações interna-
cionais ressaltam que é ne-
cessário, no Brasil, maior 
comprometimento político 
para oferecer apoio ao 
setor de saneamento em 
todos os níveis de governo, 

Cerca de 15 milhões de brasileiros residentes em áreas urbanas 
não têm acesso à água gerenciada de forma segura.
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A primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do 
comércio, que sofre restrições desde março.
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Criada para aliar o 
espírito patriótico 
da semana de 7 de 

Setembro com incentivos e 
descontos para pequenos, 
médios e grandes comer-
ciantes, a Semana Brasil de 
2020, anunciada  pelo secre-
tário executivo do Ministério 
das Comunicações, Fabio 
Wajngarten, já conta com a 
adesão de 83 associações do 
comércio varejista. 

Gigantes do comércio de 
diferentes setores, como 
alimentação, eletrônicos e 
eletrodomésticos, compu-
tadores, móveis, produtos 
de higiene e limpeza, cos-
méticos, nutrição e material 
esportivo aderiram à campa-
nha e devem contribuir para 
o aumento das vendas e a 
movimentação da economia. 

Vendas do comércio 
paulistano subiram 
19,8% em julho

A alta média de 19,8% nas 
vendas do comércio paulista-
no em julho, comparadas ao 
mês de junho, medida pelo 
Balanço de Vendas da Asso-
ciação Comercial-SP, sinaliza 
os primeiros reflexos do pro-
cesso de reabertura iniciado 
em 10 de junho. O movimento 
de vendas a prazo cresceu 
25,6% no período ante o mês 
anterior. Já o sistema de ven-
das à vista aumentou 14%, na 
mesma base de comparação. 

“Com a economia reabrindo 
aos poucos, a ampliação do 
horário de funcionamento das 
lojas e novos setores sendo 
flexibilizados, como bares e 
restaurantes e academias, a 
tendência é de que o comércio 
se recupere gradualmente”, 
afirma Marcel Solimeo, eco-
nomista da ACSP. 

“Mais pessoas voltaram 
a trabalhar nos escritórios, 
estão almoçando fora e, com 
isso, aumentou o movimento 
nas ruas – o que é bom também 
para as lojas”. 

As vendas devem se recu-
perar lentamente, já que as 
perdas foram muito fortes 
durante a pandemia. A ex-
pectativa agora, é que São 
Paulo passe o quanto antes 
para a fase verde do plano 
de flexibilização do governo, 
para que a economia ganhe 
um pouco mais de ritmo (AI/
ACSP).

Semana Brasil terá edição 2020 e deve 
ajudar na retomada da economia

A campanha ocorre entre os dias 3 e 13 de setembro, e deve mobilizar grande parte do setor

suprapartidária, que trará 
benefícios para a economia 
do país como um todo”, 
afirma o conselheiro do IDV, 
Marcos Gouvêa de Souza.

O slogan da campanha de 
2020 é “Todos juntos com 
segurança pela retomada e 
o emprego”, e a iniciativa foi 
pensada para ser a primeira 
data comemorativa do varejo 
após a reabertura do co-
mércio, que sofre restrições 
desde março. Comerciantes 
que não dispuserem de ma-
terial publicitário próprio 
terão uma ajuda em suas 
campanhas. A iniciativa trará 
cartazes, anúncios e demais 
peças publicitárias prontos, 
que poderão ser adaptados e 
utilizados sem nenhum custo 
extra para os comerciantes 
(ABr).

A campanha ocorre entre os 
dias 3 e 13 de setembro, e 
deve mobilizar grande parte 
do setor.

Será coordenada pelo Ins-
tituto para Desenvolvimento 
do Varejo (IDV). Segundo 
números levantados pela 

Ebit/Nielsen, o aumento em 
transações online durante o 
evento no ano passado foi de 
41%. “Estamos mobilizando 
todo o varejo para buscar as 
melhores formas de viabili-
zar as ações promocionais. 
Esta é uma ação totalmente 

Órgãos internacionais recomendam 
atenção ao saneamento básico

além de recursos financei-
ros adicionais. 

No mês passado, o gover-
no sancionou o ‘Marco Legal 
do Saneamento Básico’, que 
prevê a universalização dos 
serviços de água e esgoto 
até 2033 e viabiliza a inje-
ção de mais investimentos 
privados nos serviços de 
saneamento. A nova lei tam-
bém criou o Comitê Inter-
ministerial de Saneamento 
Básico, para assegurar a 
implementação da política. 
O atual plano visa ampliar a 
cobertura e atingir 99% de 
acesso ao abastecimento de 
água e 92% à rede de esgotos 
até 2033. O plano estima 
que o Brasil precisaria de 
investimentos de cerca de 

R$ 26 bilhões ao ano, nos 
próximos 13 anos. 

De acordo com dados 
do Programa Conjunto de 
Monitoramento da OMS e 
do Unicef para saneamento 
e higiene, 15 milhões de 
brasileiros residentes em 
áreas urbanas não têm 
acesso à água gerenciada 
de forma segura. Em áreas 
rurais, 25 milhões não têm 
acesso a um nível básico 
de oferta desses serviços, 
e 2,3 milhões usam fontes 
de água não seguras para 
consumo humano e para 
realizar sua higiene pessoal 
e doméstica. Mais de 100 
milhões de pessoas não 
têm acesso ao esgotamento 
sanitário seguro (ABr).
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Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JEffERSOn WILLIAM DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Miguel da Silva e de Zuleide Maria da 
Silva. A pretendente: DAIAnE APARECIDA DE CAMPOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laercio de Campos e de Josefina 
Aparecida Geraldo.

O pretendente: HEnRIquE ROSEnDO LAuREnTInO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/05/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Sander da Silva 
Laurentino e de Luciana Rosendo da Silva. A pretendente: DAIAnA MEnEzES DOS 
SAnTOS SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Zilmar Antonio da Silva e de Gonçalina dos Santos Silva.

O pretendente: ADRIAnO LIMA DE SOuzA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson José de Souza e de Maria do Socorro 
Lima. A pretendente: AnA LEIDE DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 02/11/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elpidio Moreira dos Santos e de Maria 
José dos Santos.

O pretendente: JOSé WELLInGTOn LIMA RAMALHO DE LuCEnA, profissão: 
auxiliar de pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramalho 
de Lucena e de Acilene Ferreira Lima. A pretendente: JOELMA DOS SAnTOS VILELA, 
profissão: agente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-
nascimento: 29/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivo Simão da Costa Vilela e de Maria Helena dos Santos.

O pretendente: MARCELO HEnRIquE BRInkMAnn, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto Brinkmann e de Ales-
sandra Vieira de Lima Porfirio. A pretendente: CInTIA SAnCHES PIRES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
20/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Antonio 
Pires e de Roseli Sanches Pires.

O pretendente: GEREMIAS PEREIRA DOS SAnTOS JÚnIOR, profissão: estoquista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geremias Pereira dos Santos 
e de Suelidia dos Santos. A pretendente: VAnESSA DE PAuLA MACIEL, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1988, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Mlton Domingues Maciel e de 
Maria Severina do Rêgo Maciel.

O pretendente: WAGnER VALéRIO DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir Valério da Silva e de Cicera Bezerra 
da Silva. A pretendente: SILVIA AuRELIA TORRES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 23/06/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos Torres e 
de Zulena Parra Torres.

O pretendente: LuIS fELIPE GOMES fERREIRA, profissão: auxiliar de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Eulice Ferreira e de Geania 
Maria Gomes. A pretendente: CAMILA ARAuJO DE ALMEIDA, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson 
Oliveira de Almeida e de Alessandra Araujo de Almeida.

O pretendente: uDEnIR APARECIDO TOBIAS, profissão: técnico em telecomunica-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natalina da Conceição 
Tobias. A pretendente: ELAInE CRISTInA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cipriano Justo da Silva e de 
Eliana Regina da Silva.

O pretendente: fLAVIO ROCHA DO nASCIMEnTO, profissão: assistente técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arquimedes Jacinto do Nascimento 
e de Aurea Rocha de Arruda. A pretendente: AnDREIA GOMES DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jordecilio Gomes da Silva 
e de Ana Dirlene Alves.

O pretendente: AxELL nAzARIO fERnAnDES DE OLIVEIRA, profissão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Nazario de Oliveira e de Inez 
Fernandes Pereira de Oliveira. A pretendente: fLáVIA ALMEIDA SAnTOS, profissão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo de 
Jesus Santos e de Marileusa Almeida Sousa Santos.

O pretendente: CARLOS EDuARDO TEIxEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anilton Teixeira e de Expedita da 
Penha Teixeira. A pretendente: nATALIA CRISTInA TuRBAnO, profissão: assis-
tente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
04/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paula 
Aparecida Turbano.

O pretendente: AnTOnIO RAIMunDO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 19/07/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo da Silva. A pretendente: CICERA 
MARIA DA SILVA, profissão: pensionista, estado civil: viúva, naturalidade: Canhotinho, 
PE, data-nascimento: 20/01/1950, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Bento Alves da Silva e de Maria Josefa Evangelista.

O pretendente: MAnOEL DA PAIxãO COSTA, profissão: empilhador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sapeaçu, BA, data-nascimento: 12/04/1968, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José da Costa e de Maria 
Divina da Silva. A pretendente: EDnA TAVARES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/03/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Tavares da 
Silva e de Irene Luiz da Silva.

O pretendente: éRICk CARVALHO DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Taubaté, SP, data-nascimento: 07/04/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Pedro da Silva e de Lindete Carvalho da Silva. 
A pretendente: LEAnDRA MOREIRA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lenice Moreira de Oliveira.

O pretendente: MAIkI CRISTIAnO GIMEnES DE ALMEIDA, profissão: operador de 
empilhadeira, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rovilson 
Gimenes de Almeida e de Clélia Edna de Souza de Almeida. A pretendente: AnATáLIA 
DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: Itagi, 
BA, data-nascimento: 15/11/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aguinaldo Firmino dos Santos e de Maria Alice de Oliveira.

O pretendente: fáBIO DA SILVA MIRAnDA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião de Souza Miranda e de Rosimeire 
Ferreira da Silva Miranda. A pretendente: SuELLEn SOARES DA SILVA, profis-
são: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/05/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Sandro Tadeu da Silva 
e de Debora Soares Silva.

O pretendente: OTAVIO AuGuSTO DOS SAnTOS GOnçALVES, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Augusto dos 
Santos Gonçalves e de Cibele Cristina Gabriel. A pretendente: MIRTES BARBOSA 
DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Mata Grande, 
AL, data-nascimento: 07/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Mailza Barbosa dos Santos.

O pretendente: JOãO VICTOR DA SILVA SAnTIAGO, profissão: auxiliar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/2001, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edinaldo Manoel Santiago e de Rosemari Inacio 
da Silva. A pretendente: fERnAnDA PEREIRA, profissão: negociador de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Pereira e de Marcia Pereira.

O pretendente: JOSé CHAnDéLLO SAnTOS DIAS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 04/07/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Santa Dias e de Maria Marilei 
dos Santos. A pretendente: ARIAny fERREIRA DOS SAnTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Ferreira dos Santos e de 
Rosarinha Ferreira dos Santos.

O pretendente: kEILA PInHEIRO DE ALBuquERquE nEVES, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Belém do Pará, PA, data-nascimento: 
03/03/1970, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enoch de 
Albuquerque Neves e de Maria de Deus Conceição Pinheiro. A pretendente: MáRCIA 
AzEVEDO DE CASTRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 31/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Dias de Castro e de Marlene da Silva de Castro.

O pretendente: SAMuEL MOnTOVAnI, profissão: diagramador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1994, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Gian Carlos Montovani e de Neusa Pereira de Souza Monto-
vani. A pretendente: MIRIã ALInE AGuIAR, profissão: auxiliar de secretaria, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walmir Freitas Aguiar e de Josiane Maria Aguiar.

O pretendente: fáBIO VITALE DE SOuzA, profissão: copeiro hospitalar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/03/1967, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Wilson Zeferino de Souza e de Dirce Vitale de Souza. A 
pretendente: AMAnDA DE SOuSA, profissão: copeira hospitalar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Felix de Sousa e de Maria Aparecida Teixeira de 
Sousa.

O pretendente: BRunO DE SOuzA BASTOS, profissão: assistente de filantropia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Alexandrino Bastos e de 
Kelly Bispo de Souza. A pretendente: kEITy BATISTA ELOy, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1994, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Genivaldo Eloy e de Sirlei Batista Eloy.

O pretendente: RAfAEL CAMPOS GuERREIRO, profissão: bancário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Noel Guerreiro e de Gloria de Almeida Campos 
Guerreiro. A pretendente: THáSSyA ARAÚJO DO CARMO, profissão: assistente de RH, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 11/03/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osiel do Carmo Santos e de Maria 
de Fátima Araújo Santos.

O pretendente: DOuGLAS DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Caleb dos Santos e de Solange Maria Ignácio dos 
Santos. A pretendente: MILEnE MARTInS DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudionor Martins dos Santos e de 
Maria do Carmo dos Santos Martins.

O pretendente: fERnAnDO fEITOSA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edinaldo Santos Silva e de Kelly Aparecida 
Feitosa. A pretendente: EMELyM kEITy fERREIRA SERGIO, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Silvio Filho e de 
Natalie Ferreira dos Santos.

O pretendente: WAGnER LuIS APARECIDO nASCIMEnTO, profissão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldyr Nascimento e de Dilza de 
Jesus. A pretendente: VITORIA COnCEIçAO DOS REIS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesuino Antonio dos Reis 
e de Rosimeire da Conceiçao Custodio.

O pretendente: WALLACE DA COnCEIçãO BRAnDãO DA SILVA, profissão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/05/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Valtercio 
Brandão da Silva e de Maricelia Josefa da Conceição. A pretendente: TALITA DA SILVA 
SOARES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Walmir Machado Soares e de Simone da Silva Soares.

O pretendente: MARCOS VILLA RuBIO GEDOR, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gedor e de Josefa Villa Rubio Gedor. A 
pretendente: AnA CRISTInA MATOS LEITE, profissão: feirante, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Leite e de Dilma Matos Leite.

O pretendente: AnTOnIO CARLOS DOS SAnTOS, profissão: oficial montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 26/09/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Liozina Rosa dos Santos. A pretendente: 
JuLIAnA fERREIRA BATISTA, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ednilson Ferreira e de Maria Regina Batista Ferreira.

O pretendente: HuGO fERREIRA DE JESuS nOVAIS, profissão: técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Jesus Novais e de Sonia 
Regina Ferreira da Silva. A pretendente: fLáVIA VITÓRIA fERnAnDES SAnSãO 
DE SOuSA, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ronaldo Domingos de Sousa e de Andresa Sansão de Sousa.

O pretendente: LuAn DOS SAnTOS quEIROz, profissão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Sousa Queiroz e de Elza Eli Moreira 
dos Santos. A pretendente: IzABEL CAMILA BEzERRA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosângela Alves Bezerra.

O pretendente: THIAGO DE CASTRO fERREIRA, profissão: líder de inventários, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Candido Ferreira e de Silvana de 
Castro Ferreira. A pretendente: SAnDRA REGInA SAnT'AnA BORGES, profissão: 
professora de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adalberto da Silva Borges e de Roselene Maria Sant'Ana Silva Borges.

O pretendente: ORLAnDO JunIOR SILVA fERREIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Praia Grande, SP, data-nascimento: 23/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Gomes Ferreira e de Creusa 
Pereira Silva Ferreira. A pretendente: SAMAnTA CAMARGO COuTInHO, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Aparecido Coutinho 
e de Miriam Camargo das Neves.

O pretendente: AnTOnIO MOACIR DE PAuLA nETO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldeci de Souza Bezerra e de Rosicleide 
Alves de Castro. A pretendente: SuE ELLEn DO nASCIMEnTO SOuzA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre de Souza e de 
Raquel do Nascimento Silva.

O pretendente: EDIGARD DOMInGuES PAuLISTA, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 26/02/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anibal Paulista Vieira e de Odilia Maria de Jesus Vieira. 
A pretendente: GEnI ALVES DOS SAnTOS, profissão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 28/03/1960, residente e domiciliada em Embu 
das Artes, SP, filha de Custodio Alves dos Santos e de Teodora Alves dos Santos.

O pretendente: EDIVAnDO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Rita, PB, data-nascimento: 28/02/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Liobino Gomes dos Santos 
e de Maria Edileuza Pereira dos Santos. A pretendente: MARCELA DE CARVALHO 
PAIVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-
nascimento: 13/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Izaque da Silva Paiva e de Vaneide de Carvalho Paiva.

O pretendente: JOSEMAR SOARES BEzERRA, profissão: promotor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares Bezerra e de Severina 
Soares Bezerra. O pretendente: WESLEy ARRIAS, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Dracena, SP, data-nascimento: 09/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Santina Arrias.

O pretendente: SIDnEI DOnIzETE SILVA, profissão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itariri, SP, data-nascimento: 07/07/1979, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Sebastiana Lopes Silva. A pretendente: GILMARA VIEIRA 
RODRIGuES, profissão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Gilvan Bento Rodrigues e de Leir Vieira Rodrigues.

O pretendente: ADEMAR fERMInO DA SILVA, profissão: industriário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Meridiano, SP, data-nascimento: 28/03/1957, residente e do-
miciliado em Mairinque, SP, filho de Valter Fermino da Silva e de Aracy Zanon da Silva. 
A pretendente: ELISAnGELA ALBInO, profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Albino e de Eva Dias Albino.

O pretendente: JônAS CAMPOS VIAnA MARquES, profissão: auxiliar em reposi-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Marques e de 
Candida Campos Viana Alves. A pretendente: BRunA kAMILA VIEIRA DAS nEVES, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josadac Vieira 
das Neves e de Rosa Aparecida de Lazaro.

O pretendente: TIAGO CRuz COSTA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Genival Araujo Costa e de Maria Ana Conceição da Cruz 
Costa. A pretendente: fRAnCIELI TAVEIRA DA SILVA, profissão: operador de trans-
porte metroviário, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Taveira 
da Silva e de Maria do Amparo da Silva.

O pretendente: ELOy MACIAnO DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Eleno Maciano da Silva e de Ivonete Maciano Silva. A 
pretendente: CLAuDIA BARREIRA MORALES, profissão: diarista, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Morales e de Odília Barreira Morales.

O pretendente: fERnAnDO CuSTODIO fAzzI, profissão: funcionário público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Roberto Ferreira Fazzi e de 
Aparecida Maria Custodio Fazzi. A pretendente: yASMIn ALVES VIAnA, profissão: es-
tudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jackson Neves Viana e 
de Sandra Amador Alves.

O pretendente: fRAnCISCO MACIAnO MELO DE SOuSA, profissão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tamboril, CE, data-nascimento: 30/04/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariano Melo de Sousa e de Maria 
de Jesus Sousa Melo. A pretendente: kARLEAnA nOGuEIRA DE Sá, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Nogueira de 
Sá e de Maria de Fátima de Sá.

O pretendente: BRunO fERREIRA GOnSALVES, profissão: técnico em logística, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laerte Augusto Gonsalves e de Edinilza 
Ferreira de Lima. A pretendente: CRISTInA MARquES DA SILVA, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José 
Nunes da Silva e de Elisete Marques da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BARBOSA DO nASCIMEnTO JunIOR, 
profissão: mecânico de refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/03/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Alberto Barbosa do Nascimento e de Valeria Ramalho França. A 
pretendente: SABRInA ROSA DA SILVA ALExAL, profissão: jornalista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Novaes Alexal e de Michela 
Rosa da Silva.

O pretendente: ISAC GuIMARãES DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Brito dos Santos e de Loide 
Guimarães dos Santos. A pretendente: AnA BEATRIz DE SOuSA SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo dos Santos 
e de Gladys Cristina de Sousa.

O pretendente: PAuLO ROBERTO DE JESuS DE OLIVEIRA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juraci Nascimento de 
Oliveira e de Maria de Jesus Alves. A pretendente: JéSSICA CORDEIRO DA SILVA, 
profissão: operadora de máquinas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ricardo Aparecido da Silva e de Adriana Cristina Cordeiro.

O pretendente: WASHInGTOn SIMãO DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anastacio da Silva e de Antonia Rosa Simão. 
A pretendente: nATASHA SILVA LIMA, profissão: auxiliar de arrumação, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alahim Franklim Ferreira Lima e de Monica 
de Araujo Silva.

O pretendente: ROnALDO ALVES RODRIGuES, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/03/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oswaldo Alves Rodrigues Filho e de 
Maria Gloria Rodrigues. A pretendente: PERLA CRISTInA DA SILVA DIAS, profissão: 
agente comunitário de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 01/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Helio da Silva Dias e de Loide da Silva Dias.

O pretendente: MATHEuS CARLOS DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/2000, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Valdir Avelino dos Santos e de Josefa 
Carlos dos Santos. A pretendente: RuTy RAVEny DA SILVA ASSIS, profissão: ma-
nicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 
29/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gonzaga 
Pereira de Assis e de Rosa Amelia Rodrigues da Silva Assis.

O pretendente: ALExAnDRE PIRES ADãO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Adão e de Lindinalva Pires de Santana. A 
pretendente: VAnIA DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natura-
lidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 05/12/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Ferreira dos Santos e de Wilma 
dos Santos Bernardino.

O pretendente: JORGE HEnRIquE ROGERIO RODRIGuES, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Antonio Rodrigues e de 
Lucineide Soares Rogerio Rodrigues. A pretendente: GABRIELA DA SILVA MACIEL, 
profissão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Dionizio Barbosa Maciel Filho e de Josefa Tereza da Silva.

O pretendente: WALDIR MAIA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1953, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter da Silva e de Thereza Maia da Silva. 
A pretendente: MARIA IVOnE InOCênCIO RIBEIRO, profissão: aposentada, es-
tado civil: viúva, naturalidade: Aquirás, CE, data-nascimento: 02/09/1950, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José Inocêncio e de 
Luiza da Silva Inocêncio.

O pretendente: fRAnCISCO AuRIELIO ARAÚJO, profissão: auxiliar de armazém, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 16/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ari Araújo e de Maria Nunes 
Araujo. A pretendente: AnA LíVIA SILVA Luz, profissão: analista de documentação, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Adriano Neves Luz e 
de Fabricia da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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Nova cédula 
de R$ 200, e daí?

No dia 29 de 
julho, o Banco 
Central anunciou 
que colocará em 
circulação uma nova 
nota de R$ 200

Além dos memes, 
para muita gente (de 
mais idade, como 

eu) veio a lembrança da 
época de inflação crônica, 
em que a introdução de 
cédulas de valores cada 
vez maiores era muito co-
mum. Entretanto, quando 
olhamos a inflação atual, ela 
raramente foi mais baixa do 
que agora. Por que, então, 
o Banco Central resolveu 
lançar essa cédula? 

Em uma resposta curta 
foi porque aumentou a 
demanda por papel moe-
da. Ou seja, as pessoas e 
empresas estão mantendo 
um montante maior de cé-
dulas do que costumavam 
antes da pandemia. Isto 
é exatamente o contrário 
do que acontecia quando 
convivíamos com taxas de 
dois dígitos ao mês. 

Quanto mais alta é a 
taxa de inflação menor é 
a demanda por papel mo-
eda, porque ela “derrete” 
mais rápido, isto é, ela 
perde poder de compra 
mais rapidamente. Assim, 
nesse ambiente, as pessoas 
preferem trocar por ativos 
que recebam juros que 
compensem, pelo menos 
parcialmente, a perda de 
poder aquisitivo. 

Essa demanda maior por 
papel moeda se deve a uma 
maior poupança precaucio-
nal por grande parte das 
pessoas que estão receben-
do o auxílio emergencial de 
R$ 600 mensais e que não 
têm conta bancária. Diante 
das incertezas econômicas 
que essas pessoas estão 
passando, elas buscam 
gastar hoje o mínimo ne-
cessário. 

Além disso, dado o maior 
isolamento social, boa 
parte das pessoas deve 

ter diminuído a frequência 
de saques, fazendo com 
que aumentasse o valor 
de cada saque e o valor 
médio mantido em papel 
moeda em suas casas. Outra 
possibilidade é que esse 
aumento da demanda por 
moeda seja puxado, pelo 
menos parcialmente, por 
uma maior informalidade 
da economia. 

O Banco Central, por sua 
vez, está aumentando a 
oferta de papel-moeda, isto 
é, imprimindo mais cédulas 
e colocando em circulação. 
Imprimir cédulas de R$ 
2 ou R$ 200 custa prati-
camente a mesma coisa, 
mas para atender a uma 
determinada demanda po-
de-se diminuir o custo total 
imprimindo cédulas de R$ 
200, porque a quantidade 
de cédulas impressas é 
menor do que fazê-lo com 
notas de R$ 2. 

Se o foco for excessivo na 
minimização do custo de 
imprimir dinheiro, poderá 
impactar na falta de cédulas 
de menor valor para facili-
tar o troco. 

Há uma chance de que 
essa seja a última nota nova 
de real a ser criado por um 
bom tempo. Pois, com a im-
plantação do PIX (sistema 
de transferência eletrônica 
instantânea do Banco Cen-
tral, que deve entrar em 
operação este ano) e com 
uma política de bancariza-
ção voltada para pessoas 
que estão necessitando 
do auxílio emergencial e 
não tem conta bancária, a 
demanda por papel moeda 
deve cair muito. 

Nessa realidade, que não 
está tão distante, a falta de 
troco será coisa do passado 
e guardar dinheiro debaixo 
do colchão talvez se torne 
uma expressão que poucos 
entenderão, assim como 
hoje é a expressão “santo 
do pau oco”. 

(*) - É graduado em Economia, mestre 
e doutor em Administração 

de Empresas. É professor 
da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

Josilmar Cordenonssi Cia (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 13 de agosto de
2020, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a eleição de um Diretor para ocupar o cargo vago na Diretoria; e 2) Ratificar a atual
composição da Diretoria. Participação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os
acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escritura-
ção de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares
até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas
titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou pro-
curadores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76.
Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 11 de
agosto de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá,
em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários
sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato
PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documen-
tos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que obser-
vará as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que tam-
bém deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretri-
zes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 de agosto de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente.

Mesmo com a alta taxa de crescimento no registro de 
microempreendedores individuais no Brasil, que hoje 
passa dos 10 milhões, muitas pessoas ainda têm dúvida 
sobre suas obrigações e não sabem que o não cumprimento 
delas pode gerar o cancelamento do registro do CNPJ do 
seu negócio e pagamento de multa. 

Primeiro, vale lembrar que são basicamente dois os de-
veres desses profissionais: pagamento do imposto mensal 
(independente de ter faturamento) no valor de R$ 53,25, 
podendo chegar a R$ 58,25 dependendo da atividade, e 
entrega da Declaração Anual ao Governo até até o último 
dia de maio de cada ano. 

Caso as obrigações não estejam regularizadas, o governo 
traz implicações para o MEI. “Antes de ter o registro de 
microempreendedor cancelado, há a suspensão do nú-
mero do CNPJ pelo prazo de 95 dias. Após esse prazo, as 
consequências do cancelamento definitivo são o bloqueio 
da emissão de notas fiscais, do acesso aos benefícios pre-
videnciários e anulação de todas as licenças, incluindo 
o CNPJ”, explica Alexandre de Carvalho, fundador do 
Easymei, plataforma de auxílio e gestão para microem-
preendedores. 

Quando o cancelamento é feito, o CNPJ não pode mais 
ser recuperado. Na hora da renovação, a pessoa precisará 
abrir um novo registro como MEI, de acordo com o exe-
cutivo. “É importante lembrar também que não há como 
fugir das dívidas, só porque o registro foi excluído. Mesmo 
quem não deseja reabrir a empresa, deverá acertar suas 
contas com a Receita Federal. Caso contrário, o débito vai 
para o CPF vinculado à empresa”, complementa Carvalho. 

Alguns proprietários 
de empresas ficam se 
sentindo mal por não 

conseguirem se adaptar aos 
cursos existentes, mas, na 
verdade, são os cursos que 
têm a responsabilidade de se 
adaptar para poder apoiar os 
empresários na difícil jorna-
da de conduzir uma empresa 
no Brasil. 

Se você consegue enfren-
tar no dia a dia os desafios 
que os empresários supe-
ram no Brasil, você merece 
cursos que entendam suas 
necessidades e pode ser 
criterioso na escolha. Nem 
sempre dá para se ausentar 
muito da empresa ou pagar 
um bom curso, apesar de 
existirem algumas opções 
até de pós-graduação que 
consideram isso (aulas uma 
vez na semana, à noite, e 
bolsas de estudos). 

É possível sim ser “autodi-
data”. Mas quando estamos 
fora da sala de aula e o jogo 
de empreender é de verda-
de, arriscar gera, na melhor 
das hipóteses, um enorme 
frio na barriga e, na pior das 
hipóteses, consequências 
para seu negócio. Vai levar 
mais tempo para chegar a um 
patamar de conhecimento 
que só os empresários com 
muitos anos de experiência 
conseguem atingir. Através 
do conhecimento formal, dá 
para pular algumas etapas. 

Contudo, valorize sua 

Valorize sua experiência, porque ela é uma das 
maiores fontes de conhecimento.
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As compras feitas pela in-
ternet dispararam até 40%, 
conforme aponta a Associa-
ção Brasileira de Comércio 
Eletrônico. A busca por itens 
para horta em casa também 
subiu neste período. Segundo 
dados do Google Trends, de 
março a maio de 2020, as 
pesquisas sobre a atividade 
só crescem, assim como 
consultas sobre quais sãos as 
hortaliças fáceis de se plantar 
em uma horta em casa. 

A Isla Sementes, empresa 
pioneira na comunicação di-
gital de hortas e horticultura, 
completa 20 anos do lançamento da 
sua primeira loja virtual com recorde 
de pedidos neste canal, de mais que o 
dobro do volume em maio em relação 
a 2019. E nos meses de abril e maio, 
dobrou também o faturamento de com-
pras em seu site, puxando a tendência 
de fechar o semestre com aumento de 
80% nas vendas online. 

“Fazer uma horta em casa evoluiu 
rapidamente de lista de desejos para 
necessidade imediata. Fazia anos que 

Fazer uma horta em casa evoluiu de lista de desejos para 
necessidade imediata.
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Cinco dicas para empreendedores 
aprenderem a gerenciar suas empresas
Muitos empreendedores conhecem dias assim: perder o sono pensando em coisas da empresa, passar a manhã 
correndo atrás dos clientes ou de pendências, e passar a tarde quebrando a cabeça para resolver problemas

as decisões mais im-
portantes. Mesmo que 
você não tenha, pode 
eleger um mentor para 
apoiá-lo na sua trilha: 
um ex-professor, co-
lega empresário mais 
experiente, ou até um 
parente. O importan-
te é ter alguém para 
compartilhar as expe-
riências com você. 

 4) Ter seu próprio 
grupo de empresá-
rios-colegas para 
trocar experiências. 
Algumas associações 
ou grupos permitem 
encontros periódicos 
para você se beneficiar 
da experiência dos 
outros. 

 5) Programa gratuito. 
Por fim, se quiser co-
nhecer um programa 
de desenvolvimento 
de empresários para 
você ter seu grupo de 
colegas para trocar ex-
periências, o GEPRA 
preparou um progra-
ma gratuito aberto a 
empresários, empre-
endedores, sócios ou 
herdeiros que estão 
começando a assumir 
os negócios - é o Pro-
grama Elenkus (http://
www.gepra.com.br/
elenkus). É gratuito, 
dura seis meses e se-
gue os quatro princí-
pios acima. 

experiência, porque ela é 
(comprovadamente) uma 
das maiores fontes de co-
nhecimento. Se você tem a 
garra de fazer uma empresa 
crescer, consegue também 
aprender e desenvolver no-
vas competências, mesmo 
quando não está em cursos 
formais. Para facilitar quem 
não pode cursar a educação 
formal, o Prof. Dr. Sérgio 
Nunes Muritiba, coordena-
dor do curso de Pós-gradua-
ção Gestão de Negócios para 
Proprietários de Empresa, 
elencou as dicas a seguir. 
 1) Seja autodidata. Não 

precisa ler tudo que 
aparece na sua frente, 
mas tente antecipar os 
problemas que você 
vai enfrentar na sua 
empresa e ler coisas 
que o ajudem a se pre-
parar. Recomendamos 

até que você comece a 
buscar em bases cien-
tíficas, como o Google 
Scholar, onde você 
encontra, com algum 
treino, artigos que 
trazem conhecimentos 
testados e que você 
pode aplicar em sua 
empresa. 

 2) Busque se conhecer 
melhor. Cada um tem 
as próprias prioridades 
para se desenvolver no 
momento, e você pode 
tirar um tempo para 
entender quais são as 
suas. 

 3) Ter alguém expe-
riente para o apoiar. 
Muitas empresas gran-
des têm conselhos de 
administração, que são 
grupos de profissionais 
com muita experiência 
que ajudam a tomar 

Meu MEI foi cancelado, e agora?

Para resolver a situação, o empresário precisará quitar 
todas as suas dívidas, no caso da guia DAS, emitindo 
os boletos atualizados no site do governo e realizar o 
preenchimento de sua declaração anual, que implicará 
em multa no valor mínimo de R$50,00 por ano atrasado 
ou 2% ao mês calendário. Hoje, já existem plataformas, 
como Easymei, que auxiliam com todas essas buro-
cracias, sem custo, inclusive abertura de uma nova 
empresa, se necessário. 

“Para refazer o seu registro, basta se enquadrar nas 
regras básicas de não ser sócio ou administrador titular 
de outra empresa, ter até um empregado, faturamento 
de até R$ 81.000,00 por ano ou R$ 6.750,00 por mês 
ou exercer uma das atividades permitidas pela legis-
lação”, finaliza. 

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

Quando o cancelamento é feito, 
o CNPJ não pode mais ser recuperado.
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Joisa Participações  S.A.
CNPJ/MF nº 02.172.049/0001-57 - NIRE 35300151089

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 11:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Ca-
pital Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, Cristiane 
de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat e, Rowal S.A., CNPJ 62.008.339/0001-91, NIRE 35.300.018.982, 
representada na pessoa de Mercedes de Arruda Botelho Simonsen. Convocação e Publicação: Dis-
pensada. Mesa Dirigente: Presidente - Mercedes de Arruda Botelho Simonsen; Secretária - Vanessa 
de Arruda Botelho Simonsen. Instalação: Instalada a reunião, as matérias constantes da Ordem do Dia 
foram submetidas, pela presidente, a análise, discussão e aprovação dos Acionistas presentes. Deli-
berações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019, 
arquivada e registrada na JUCESP nº 470.373/19-2 em 03/09/2019, II. O Balanço Geral e as demais 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, III. Em razão da Compa-
nhia não ter auferido Lucro no exercício de 2019, não houve distribuição de dividendos e constituição 
de reserva legal. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. En-
cerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2020. Mesa Diri-
gente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Presidente; Vanessa de Arruda Botelho Simonsen 
- Secretária. JUCESP nº 275.885/20-3 em 30/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

E-commerce se destaca no universo das hortas e horticulturas
mentes são essenciais na 
produção de hortaliças em la-
vouras de todo o país e assim, 
o abastecimento de frutas, 
verduras e ervas. Dar acesso 
a sementes de qualidade para 
horticultores em todos os 
municípios do Brasil é uma 
das principais missões da Isla 
e o e-commerce se consolida 
como um importante aliado, 
em especial para a agricultura 
familiar. 

No e-commerce da Isla, é 
possível adquirir sementes 
de mais de 600 variedades di-
recionadas para os públicos  

profissional e horta em casa, com kits 
e acessórios para quem quer começar 
a plantar. Além disso é disponibilizado 
um consultor virtual que auxilia na hora 
da escolha das melhores variedades 
para cada pessoa ou situação. Um 
serviço completo, conectado com os 
demais canais de venda da empresa, 
que são tão diversificados quanto às 
necessidades de um país continental 
como o Brasil. Fonte: (www.islasemen-
tes.com.br).

a consciência em torno do assunto au-
mentava, mas o click do ‘vou começar 
agora’ chegou para muitas pessoas 
simultaneamente, como uma forma de 
ampliar o conhecimento sobre comer 
melhor e cuidar da imunidade. Essa 
ideia aparece como uma das principais 
motivações, aliada a um maior tempo 
em casa, que naturalmente gera refle-
xão e transformação”, informa Diana 
Werner, presidente da Isla Sementes. 

Já para o setor profissional, as se-

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

 0
BA

B-
1C

83
-C

D
D

3-
C

4D
5.



Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 06 de agosto de 20206

A avaliação é do advogado tributarista Lucas Ribeiro, 
sócio-diretor da ROIT Consultoria e Contabilidade, 
accountech especializada no atendimento a empresas 

em Lucro Real, em todo o país. O executivo explica que pela 
proposta, os tributos PIS e Cofins serão substituídos por um 
novo, a Contribuição sobre operações com Bens e Serviços 
(CBS). 

Hoje, PIS e Cofins têm alíquotas totais de 3,65% para Lu-
cro Presumido, sem créditos tributários, e de 9,25% para 
Lucro Real, com créditos. A nova CBS terá alíquota de 12% 
de crédito nas aquisições e de 12% de débito na saída, sobre 
receita bruta. Assim, o Lucro Presumido se tornará inviável 
para muitas empresas, que passarão a tributar a CBS com 
uma carga efetiva maior, reduzindo sua lucratividade e ainda,  
terão que operar exatamente igual ao Lucro Real, lançando e 
contabilizando todas as suas aquisições mês a mês. 

“Vale lembrar que muitas empresas estão no Lucro Pre-
sumido por comodidade apenas, e por não conhecerem de 
fato seus resultados, o que mudará em absoluto com a CBS, 
porque sem controle a empresa tributará 12% a mais de tudo 
aquilo que não tiver documento fiscal lançado corretamente 
e no prazo”, observa. 

De acordo com um recente estudo realizado pela ROIT, 
existem no Brasil 3,4 milhões de empresas enquadradas no 
Lucro Presumido, universo constituído basicamente por pe-
quenas e médias empresas. 

Além da Reforma Tributária não prever grandes prazos para 
sua adaptação, o seu cumprimento não será uma tarefa fácil 
para a maioria das empresas. 

A proposta que o Governo enviou ao Congresso Nacional – e que tende a ser aprovada em breve – deve fazer com que cerca de 50% das 
empresas hoje no regime tributário do Lucro Presumido migrem para Lucro Real. Essa mudança deve ser realizada até abril de 2021. 

Isso porque, as alterações exigirão das empresas uma gestão fiscal e contábil de forma completa e mensal. 

Grande parte dos profissionais e escritórios de contabilidade 
não estão preparados para o Lucro Real, regime tributário 
que exige controle e gestão. "Inclusive existem processos 
que necessitam de alto nível de automação, indispensável 
para que esse novo mercado seja atendido" assinala Ribeiro. 
Além da robotização, manter alta qualificação profissional será 
imprescindível também. 

Investimentos em qualificação serão necessários, para ga-
rantir que a empresa tenha a menor tributação possível, de 
forma segura, uma vez que apurar tributos e contabilizar será 
exatamente igual para o Lucro Real e para o Lucro Presumi-
do. Muitas contabilidades e profissionais precisarão mudar 
completamente sua forma de trabalho. Serão necessários 
investimentos pesados para atender a demanda de mercado 
por parte das contabilidades.

QuAse 2 Milhões de eMpresAs deveM MigrAr 
de regiMe coM A novA reforMA TribuTáriA

coMpeTênciAs necessáriAs

Freepik

Elas terão aumento de demanda com a reforma e, embora 
mais complexo, é neste nicho – de Lucro Real, que está maior 
potencial de mercado de expansão do setor de contabilidade 
nos próximos anos, aponta o estudo da ROIT, que cruzou 
dados públicos disponibilizados pela Receita, com os preços 
médios de honorários contábeis. Nas pesquisas que realizamos, 
chegamos a um montante de quase R$ 100 bilhões atualmente, 
de honorários ao ano para o Lucro Real, contra apenas R$ 60 
bilhões em todos os demais regimes. 

Com a reforma, o Lucro Real deve ultrapassar R$ 600 bi-
lhões de honorários ao ano, uma grande oportunidade para 
escritórios contábeis de todo o país e, ao mesmo tempo, um 
custo adicional relevante para as empresas, que precisarão 
migrar de regime para tributarem menos e sobreviverem”, 
destaca Lucas Ribeiro.

A ROIT tem seus processos baseados no desenvolvimento 
de Inteligência Artificial para contabilidade e gestão fiscal. A 
empresa desenvolveu o ROIT Bank, “o banco que contabiliza", 
com uma esteira automatizada de ponta a ponta, que recepciona 
documentos de forma centralizada e inteligente, com processa-
mento contábil, fiscal, financeiro e, ao final, lança sozinha no ERP. 

Esta é uma inversão do fluxo tradicional da contabilidade. E 
neste ano, anunciou a abertura de suas soluções ao mercado, 
democratizando o uso de I.A. para escritórios contábeis de 
todo o país, o que ajudará no processo de adaptação frente à 
nova Reforma Tributária. 

O estudo completo pode ser baixado gratuitamente por meio 
do link: (https://mundo.roit.com.br/material-ebook-estudo-
-mercado-contabil).
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lívio giosa e Augusto roque

Employee Experience e 
Inteligência Humana Corporativa: 
as novas ferramentas para o RH 

das organizações!

Lívio Giosa (*) e Augusto Roque (**)

As transformações do mundo empresarial 
estão cada vez mais presentes não só pela 

busca de resultados e da incessante necessidade 
de redução de despesas, mas, também, pelas 
pressões que se avolumam no dia a dia do am-
biente corporativo. Ainda mais considerando-se 
este período pós eclosão da pandemia, onde 
muitas organizações se vêm em busca de solu-
ções efetivas para garantir o bem estar de seus 
colaboradores. 

Diante desse cenário, valorizar o funcionário 
é uma condição básica para que a organização 
consiga ter perenidade no seu ramo de atuação. 
Para que isso aconteça, entra em cena o Em-
ployee Experience como uma ferramenta de 
transformação da cultura organizacional voltada 
para realização de experiências positivas para 
todos os integrantes da organização. Nesse 
modelo, tão diferenciado, pensar como a gestão 
pode gerar a melhor experiência para o funcio-
nário de modo a propiciar o seu engajamento é 
primordial, uma vez que colaborador engajado é 

mais produtivo e entrega mais valor à empresa.
No contexto corporativo, o Employee Expe-

rience abrange iniciativas inovadoras, desde o 
momento em que o candidato tem o primeiro 
contato com a empresa até o final de seu rela-
cionamento com a mesma. Além disso, visam 
uma melhoria gradativa no clima organizacional. 
No cenário complexo que as empresas estão 
passando, passa a ser primordial, então, o RH 
entender que as pessoas querem ter experiên-
cias positivas e se sentir bem no seu ambiente 
de trabalho.

Colaboradores que não se sentem bem onde 
estão, que não gostam das tarefas que desem-
penham ou que não se relacionam bem com os 
demais colegas de trabalho, relacionamento este 
que é horizontal e vertical, entre os mesmos ní-
veis hierárquicos e entre subordinados e chefias, 
tendem a manter seus níveis de produtividade 
cada vez mais baixos. 

Através do desenvolvimento de um programa 
de Employee Experience otimizado e de qua-
lidade, a área de gestão de pessoas é capaz de 
engajar o colaborador de forma que ele produza 
mais e com maior qualidade, uma vez que um 
dos fatores-chave do sucesso das empresas é 
manter motivados estes líderes/colaboradores 
e descobrir quais são suas reais expectativas a 
serem atingidas na sua rotina de trabalho.

Equilibrar estas expectativas entre as partes 

em busca de objetivos comuns  definidos e com-
promissados é a missão inovadora das empresas 
em gerenciar a inteligência humana corporativa.

As circunstâncias de instabilidade frequente 
nas organizações, como a que estamos vivendo 
neste momento, devem inspirá-las a manter um 
clima organizacional sob controle.

Para tal, a Gestão da Inteligência Hu-
mana deve ser utilizada como uma solução 
que envolva: comunicação frequente entre as 
partes, avaliações de desempenho periódicas 
individuais e das equipes, definição do banco de 
talentos da organização, análise dos indicadores 
de desempenho individuais e sua contribuição 
às metas projetadas pela empresa.

Com isto, acentua-se a comunicação interna, 
a palavra certa de entusiasmo ou de correção, o 
ajuste quanto às metas a serem alcançadas e o 
alinhamento de expectativas. Assim, o ambiente 
de trabalho fica mais harmonioso, há mais sin-
tonia entre os grupos e, individualmente, mais 
comprometimento.

Através de um modelo de Employee Experien-
ce otimizado e de qualidade, o departamento de 
RH será capaz de engajar o colaborador de forma 
que ele produza mais e com maior qualidade, 
assim como, Gerenciar a Inteligência Humana 
Corporativa, será, também, um dos modernos 
instrumentos de gestão com excelentes pers-
pectivas de sucesso.

Reciprocidade gera experiências positivas. 
Faça um teste. Os bons resultados estarão 
garantidos.

(*) É Presidente do CENAM – Centro Nacional de Mod-
ernização Empresarial, entidade introdutora no Brasil 

do conceito de Equity Factor (Gestão da Inteligência Hu-
mana Corporativa) – Consultor renomado e especialista 

em Gestão Estratégica, Terceirização e Sustentabilidade. 
Docentes nos Cursos de Pós Graduação de Universi-
dades no Brasil e exterior. Autor dos Livros – “Tercei-

rização: uma abordagem estratégica”, Ed.Meca; “As 
Grandes Sacadas de Marketing do Brasil”, Ed.Senac.

(**) É CMO dos Empreendedores Compulsivos. Sócio da 
Molécula – Instituto de Desenvolvimento Humano, espe-
cialista em Employee Experience, Propósito, Felicidade, 

RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 20 anos de 
experiência como executivo, palestrante, professor e 

consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela 
FEI-SP e é bacharel em Administração pela FEI-SP. Autor 

do livro Empreendedorismo publicado pelo ESPRO. 
Saiba mais em compulsivos.org ou pelo email: augusto.

roque@midh.com.br/ liviogiosa@liviogiosa.com.br



O necessário 
amadurecimento no 

processo de investimentos 

Buscar um investimento 
para garantir o 
crescimento ou expansão 
do negócio é uma das 
preocupações de todos os 
empreendedores em uma 
ou mais etapas de uma 
startup

O grande problema é que, 
para conquistar o tão 
sonhado aporte, é neces-

sário dispor de tempo e energia 
para encontrar o investidor cer-
to, o que nem sempre casa com a 
rotina atribulada de um founder. 
Em meio a isso, há uma realidade 
que precisa mudar (e muito) no 
Brasil: o processo de captação 
e busca de investidores ainda é 
algo bem moroso - são meses a 
fio entre cafezinhos, discussões 
e negociações intensas até que 
o deal seja concluído. 

Em comparação a outros 
países, o que falta por aqui é 
um amadurecimento de ambas 
as partes para que tudo ocorra 
de forma mais ágil e rápida. De 
um lado, por parte dos empre-
endedores, uma das principais 
mudanças que precisam ocorrer 
é que, antes de começar a mara-
tona de buscas e encontros para 
apresentar o projeto, é preciso 
se perguntar se a startup tem 
todo o necessário para receber 
aporte como está atualmente. 

Isso porque, grande parte dos 
investimentos acabam não sendo 
concluídos ou são adiados por 
meses, simplesmente porque 
o interessado não consegue 
completar com sucesso os re-
querimentos de due diligence 
exigidos. Esse procedimento é 
imprescindível para verificarmos 
toda a documentação, finanças 
e esclarecimentos referentes ao 
plano de negócios, operação e 
planejamento para o futuro do 
negócio. Em outras palavras, 
nada além do que o fundador 
já deveria ter na ponta do lápis. 

É ideal ainda ter em mãos uma 
apresentação completa com 
números sempre atualizados, e 
estar preparado para responder, 
a qualquer momento, questões 
mais técnicas sobre a operação 

e KPIs para facilitar a análise de 
um possível investidor. Algumas 
vezes, funcionários-chave são 
convidados a participar de reu-
niões para falar de suas funções, 
relação com os fundadores e 
visão sobre a empresa, por isso, 
vale prepará-los para abordar 
questões importantes sobre a 
sua startup. 

Na outra ponta, em relação 
aos investidores brasileiros, a 
mudança e o amadurecimento 
devem acontecer no sentido 
de serem mais transparentes 
durante as negociações, para 
que as coisas aconteçam no 
menor tempo possível. Pois o 
tempo é sim um índice a favor 
dos negócios e, quanto mais 
rápidos e francos forem as 
partes, mais veloz acontecerá 
a conclusão (ou não) do aporte. 

Quando há um match, o 
ideal é que todo o processo 
seja finalizado o mais breve 
possível - entendemos que, de 
dois a quatro meses é tempo 
suficiente! Outro ponto impor-
tante é em relação ao cap table. 
Porque se o empreendedor e 
o investidor não conseguirem 
enxergar, a longo prazo, a im-
portância de tomar decisões 
de diluição e composição de 
forma saudável, podem acabar 
inviabilizando rodadas futuras. 

Junto a isso, é necessário que 
os investidores sejam justos na 
negociação e nos termos do 
aporte - forçar demais o valua-
tion para baixo visando aumen-
tar a participação na startup, ou 
ainda fazer exigências abusivas 
nos contratos com a intenção 
de minimizar o risco deles, pode 
ser prejudicial na conquista de 
novos aportes. 

Mais do que chefes, os em-
preendedores precisam de 
parceiros de negócios! Com 
essas mudanças mínimas, o 
ecossistema se solidificará e 
terá melhores oportunidades 
para todos, assim como já é 
visto mundo a fora. Pense nisso! 

(*) - É diretora geral da Dili Match, 
uma consultoria estratégica 

para investidores brasileiros e 
estrangeiros que aportam em 

iniciativas nacionais, e para startups 
que procuram por investimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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.
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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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Um exemplo concreto do 
impacto negativo que a 
pandemia está trazen-

do para o comércio é que, de 
acordo com o levantamento da 
Serasa Experian, as vendas no 
varejo tiveram queda de 31,8% 
em abril, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado. 

O setor de marketing, muitas 
vezes atrelado direta e indire-
tamente ao consumo, por sua 
vez, também precisou se adaptar 
ao novo cenário mundial. Esse 
processo se fez por meio de 
novas estratégias e abordagens 
para com o consumidor, enfati-
zando a importância de adquirir 
determinado produto e atuando 
fortemente no online. Para ex-
plicar melhor essas adaptações, 
Amanda Catoira, responsável 
pelo marketing da edel white, 
marca Suíça de higiene bucal, 
revela algumas das estratégias 
adotadas e/ou enfatizadas pela 
marca neste período. 

“Optamos por adotar mais 
estratégias online. Entre as 
nossas principais ações, du-
rante este período, podemos 

Os profissionais precisam readaptar estratégias comerciais a fim 
de atravessar esse momento delicado.
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As inovações estratégicas do 
marketing em meio à pandemia
Em meio à pandemia, os profissionais estão precisando readaptar estratégias comerciais a fim de 
atravessar esse momento delicado sofrendo os menores danos possíveis

raram todos os atendimentos. 
Mas, quando implementamos 
a visita virtual e encaramos o 
cenário como algo positivo e 
que deveríamos permanecer 
fortes e aptos para apoiar 
nossos profissionais dentis-
tas, equipe e colaboradores, 
conseguimos nos estabelecer”, 
explica Catoira. 

Por fim, Amanda deixa uma 
orientação para os profissio-
nais do segmento que estão 
atravessando esse momento. 
“Sei que é bastante clichê, mas 
diria para acreditar e enxergar a 
oportunidade. Tenha em mente 
que cada produto tem seu pró-
prio nicho e, ciente disso, você 
precisa visualizar o seu produto 
como um todo. 

Para fazê-lo, um bom caminho 
é responder às seguintes per-
guntas: Quem é o consumidor? 
Quais são os canais de venda? 
Qual benefício seu produto 
agrega? E principalmente, tenha 
ele sempre fácil e acessível ao 
consumidor”, finaliza. Fonte 
e mais informações: (http://
br.edelwhite.swiss/home). 

destacar: visita virtual com 
nossos profissionais dentistas; 
packs diferenciados com nos-
sos fornecedores online; ações 
com algumas influenciadoras 
pré-selecionadas e, tomamos 
a decisão de congelar todos 
os preços, independente do 
aumento de câmbio, visto que 
nossos produtos são todos im-
portados”, descreve. 

No entanto, a estratégia mais 
assertiva, para um período 
sem precedentes na história 
recente, nem sempre esteve 
tão clara para toda a equipe. 
“Sentimos um pouco no come-
ço, pois era tudo muito novo e 
as pessoas estavam um pouco 
inseguras com o que gastar o 
dinheiro, principalmente os 
profissionais dentistas que pa-

Danilo Pirani (*) e Marcelo Oliveira (**)
 
A pandemia da Covid-19 afetou drasti-

camente o mercado econômico mundial. 
Os micros, pequenos, médios e grandes 

empreendedores, dos mais diversos setores 
ficaram frente a uma crise sem precedentes. 
Para muitos especialistas, a pior desde, a Gran-
de Depressão – que envolveu o crash da bolsa 
americana em 1929 e é considerada a maior 
crise da história. Em um cenário repleto de 
instabilidade e incertezas o que definirá se um 
negócio irá sucumbir ou superar a crise está 
intrinsicamente ligado à sua forma de gestão. 

Conhecer profundamente as nuances 
do mercado, ter uma estratégia definida 
e saber como mitigar proativamente 
possíveis gaps é fundamental para que o 
empresário consiga atravessar essa mar 
revolto advindo dos desafios impostos 
pelo Coronavírus. Não existe uma formu-
la mágica para sair da crise. Porém, sem 
dúvida, esforço, foco direcionamento e 
sobretudo, buscar alternativas que possam 
proporcionar fôlego para o negócio são 
fatores indiscutivelmente fundamentais.

Nesse contexto, o processo de turnaround 
se mostra uma alternativa eficiente. A me-
todologia, que consiste na reestruturação 
empresarial, visa avaliar o que funciona e 
quais são os pontos de melhoria na empresa. 
Com uma avaliação profunda do negócio 
são verificados os gaps do negócio, falhas 
são identificadas, brechas são fechadas e a 
empresa se torna mais robusta.

Esse processo não visa otimizações 
pontuais, mas sim transformações profun-
das nos processos da empresa, traçando 
a melhor estratégia para que o negócio 
consiga atingir todo o seu potencial. Em 
momentos de crise, essa revisão profunda 
proporcionada pelo turnaround poderá ser 
decisiva para o sucesso ou fracasso de um 
negócio, afinal o processo será responsável 
pela implementação de uma gestão mais 
estratégica, que prepare o empresário para 
os desafios.

Dessa forma, o empresário conseguirá, 
especialmente diante do cenário atual, 
gerir e tomar decisões embasado em uma 
visão de futuro, reconhecendo o que pre-
cisa e deve ser melhorado e o que poderá 

ser mantido. O perfil nesse momento, mais 
do que de gestor é de recuperador. Para 
isso ele precisa levar em consideração 
fatores como
	 •	Reduzir	suas	despesas;
	 •	Buscar	auxilio	jurídico	para	negociar	

com devedores e credores;
	 •	Entender	 profundamente	 os	 pontos	

fortes e fracos do negócio;
	 •	Identificar	 e	 cortar	 investimentos	

desnecessários e/ou que podem ser 
postergados;

	 •	Monitorar	e	controlar	o	fluxo	de	caixa;
	 •	Definir	um	plano	de	reestruturação;
	 •	Buscar	novas	metas	que	possam	agre-

gar valor ao negócio.
O cenário não é favorável, mas o empre-

endedor tem sim meios para sair da crise, 
desde que adote um perfil proativo que 
busque soluções, tendo como máxima que 
“No meio da dificuldade também encontra-
se a oportunidade”.

(*) - É administrador especialista em reestruturação 
de empresas; (**) - É economista e ambos são 

sócios da Verath Empresarial.

Turnaround é alternativa para empresas diante da crise
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É possível aplicar 
sustentabilidade na 

agroindústria

A sustentabilidade 
é um conceito que 
agrega algumas 
ações dentro das 
organizações

A sustentabilidade ain-
da é um termo a ser 
muito explorado no 

Brasil, mesmo que tenha-
mos tecnologia agregada a 
nossas produções e expor-
tamos produtos de excelen-
te qualidade, precisamos 
fazer com que as práticas 
sustentáveis sejam aderidas 
cada vez mais no ambiente 
industrial, especialmente 
na agroindústria, que é uma 
área que provoca sérios 
efeitos no meio ambiente e 
precisa agir com responsa-
bilidade.

A princípio, é importante 
compreender que a susten-
tabilidade é um conceito 
que agrega algumas ações 
dentro das organizações 
com pensamento exponen-
cial, ou seja, é um conjunto 
de ideias inovadoras no 
âmbito econômico, social 
e ambiente, com o objetivo 
de diminuir os impactos no 
meio ambiente, preocupan-
do-se em como gerar lucro 
sem intervir de forma brus-
ca e prejudicial à natureza, 
ao local e à comunidade que 
esteja envolta naquela área 
explorada.

Dessa forma, o movimento 
sustentável acontece na 
agroindústria, a princípio, 
por meio da introdução 
de métodos que consigam 
analisar os impactos da 
atividade realizada em de-
terminado local, levando 
em consideração o ramo 
industrial, quais são os pa-
râmetros aceitáveis e como 
a empresa investe em ações 
sustentáveis. 

Então, por exemplo, nas 
colheitas de milho, soja 
e algodão, são analisados 
níveis como o ciclo de vida, 
conhecido como ‘ACV’, que 
visa identificar os níveis 
de emissão do dióxido de 
carbono (CO2) na cadeia 
de produção, em que avalia 
desde o cultivo até o pro-
duto final. Porém, existem 
diversas outras metodolo-
gias e estudos aplicados de 
acordo com o plantio. 

Em relação à sustentabi-
lidade social, que é um dos 
pilares importantíssimos, 
para que o conceito seja 
aplicado de forma plena, 
é possível medir a intera-
ção que a indústria tem 
nesse âmbito a partir de 
programas que integram a 
comunidade existente pró-
xima à sua área produtiva e 
também aplicada dentro da 
empresa, com o objetivo de 
potencializar a ideologia. 

Na GDR Agroindústria, 
nós trabalhamos com o mé-
todo de “legado positivo”, 
o qual levamos conheci-
mento a respeito do de-
senvolvimento sustentável 
e investimos em ações de 

preparação de solo e re-
novação, passando a infor-
mação a frente, exaltando 
como essas atividades são 
essenciais para o contínuo 
da produção naquele local, 
além de ser seguras para 
as pessoas, pois o material 
extraído dali tem qualidade 
e cuidado.

Vale ressaltar que essas 
práticas estão cada vez 
mais presentes na rotina 
das agroindústrias, mas não 
somente por uma questão 
de ser tendência mundial 
e para atender demandas, 
pois sim, muitos países só 
importam de fornecedores 
ecoeficientes e sustentá-
veis. Essas ações também 
implicam em uma concor-
rência maior, em um merca-
do de exigências crescentes 
por produtos que agregam 
medidas amigáveis ao meio 
ambiente e à população.

Empresas que estão ino-
vando e investindo nessa 
área vão estar à frente 
de seu concorrente, além 
de gerar redução de gas-
tos porque é possível ser 
sustentável e econômico, 
obviamente que com uma 
visão estratégica e empre-
endedora. 

Por isso, que existe a 
sustentabilidade econômi-
ca, a qual envolve gestão 
inteligente que nada mais é 
do que envolver operações 
internas e externas, visan-
do métodos que atinjam 
além do plantio e proces-
samento, pois elas preci-
sam estar alinhadas com 
setores importantíssimos, 
como o desenvolvimento, 
criatividade, comunicação, 
legislação, entre outras. 

A partir dessas práticas, 
é possível desenvolver uma 
sólida cadeia produtiva, que 
consegue efetivamente res-
peitar o meio ambiente em 
inúmeros estágios de produ-
ção e oferecer um produto 
consciente ao consumidor.

Contudo, é importante ter 
em mente que para tornar 
a agroindústria sustentável, 
precisa-se seguir conceitos 
com respeito ao meio am-
biente e à sociedade, apli-
cando ações no cotidiano da 
produção, como economia 
de água, energia renovável, 
além da diminuição de in-
sumos danosos ao terreno, 
que fará dele resistente e 
propício a receber cultivo, 
além de outras atividades 
que diminuem o impacto 
negativo na sociedade, 
como o uso excessivo de 
agrotóxico.

Nesse processo susten-
tável, também é essencial 
fazer a gestão consciente de 
pessoas, despertando atitu-
des sistêmicas e integradas 
a toda cadeia de produção, 
com a responsabilidade dos 
gestores de acompanhar os 
resultados e alcançar dia-
riamente as metas que até 
então pareciam intangíveis.

 
(*) - É empresário e diretor presidente 

da GDR Holding Investimentos.

Diego Gonsales dos Reis (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ALESSANDRO GONÇALVES DE CARVALHO,  estado civil soltei-
ro, profissão fiscal de caixa, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(10/04/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Antonio de Carvalho e de Iracy Gonçalves dos Santos Carvalho. A pretendente: PÂME-
LA DUTRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão fiscal de caixa, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (22/08/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sebastião Moraes dos Santos e de Helena Outra dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO MERIS DIONIZIO, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (10/12/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanildo Pedro Dionizio e de Laudeni Meris Dionizio. 
A pretendente: TAMIRES DOS SANTOS VIANA,estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (01/03/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gerson Silva Viana e de Rosimeire 
Baptista dos Santos Viana.

O pretendente: EMERSON BARBOSA DOS SANTOS,  estado civil divorciado, profissão 
lider de armazém, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/06/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Isaias Barbosa dos Santos e de Glaucia dos 
Santos. A pretendente: ANDRÉIA MACEDO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (14/10/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dalvani Macedo da Silva.

O pretendente: EDIMILTON DA SILVA, estado civil divorciado, profissão despachante, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/12/1956), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel José da Silva e de Edméa Araujo 
Dantas da Silva. A pretendente: JOÉLIA FERREIRA DE FARIAS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Traipu - AL, no dia (18/01/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Feliciano de Farias e de 
Ivanilza Ferreira de Farias.

O pretendente: RAFAEL MEDINA SECCHIS, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (15/06/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudemir Medina Secchis e de Maria Eulina 
do Carmo Secchis. A pretendente: ELEN CARPUSCAS, estado civil divorciada, profis-
são atendente, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (09/01/1973), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Fróes Carpuscas e 
de Anesia Veiga Carpuscas.

O pretendente: JULIANO WEISS, estado civil solteiro, profissão supervisor de logís-
tica, nascido em Guarulhos - SP, no dia (12/10/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Donizeti da Silva Weiss e de Vera Lucia Weiss. 
A pretendente: TANIA PERCILIA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil viúva, profissão 
gerente comercial, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (23/03/1969), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Aparecido de Oliveira 
e de Vastir da Silva Oliveira.

O pretendente: BRENO CÉZAR BORGES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em Barra do Corda - MA (Registrado Distrito Sede do Município de 
Graça Aranha - MA), no dia (02/08/1999), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Odair José Borges da Silva e de Francisca Maria da Conceição. 
A pretendente: GABRIELA APARECIDA GABOITE CARREIRO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(22/12/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Getulio 
Trigueiro Carreiro e de Maria Jose Gaboite Carreiro.

O pretendente: CELIVALDO CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão faxineiro, 
nascidop em Anguera - BA, no dia (22/09/1972), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Celestino Ferreira da Silva e de Edesia Correia da Silva. A 
pretendente: SILVANI DOS SANTOS ARAUJO, estado civil solteira, profissão diarista, 
nascido em Serra Preta - BA (Registrado Distrito Sede do Município de Anguera - BA), 
no dia (27/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Marivaldo Santos Araujo e de Anita Lino dos Santos Araujo.

O pretendente: LUIZ MARCELINO DE MELO, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em São Paulo - SP, no,dia (19/03/1954), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Marcelino de Melo e de Fernandina 
De Oliveira de Melo. A pretendente: APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/10/1959), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Ricardo da Silva e de 
Ivone de Assis da Silva.

O pretendente: RICARDO TADEU FIRMINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (21/06/1977), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nivaldo Firmino Souza e de 
Mariete Evangelista de Souza. A pretendente: NAYARA GODOY DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão empresária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
(26/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eliana 
Maria Godoy da Silva.

O pretendente: FLAVIO BASTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/05/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deusdete Moura de Jesus e de Rosineide de Moura 
Bastos. A pretendente: AMANDA TEIXEIRA PEDROSO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osmail Pedroso e de 
Laura Aparecida Teixeira Pedroso.

O pretendente: JOSINALDO SOARES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
gerente, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (04/11/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josinaldo Soares da Silva e de Enilene Apa-
recida da Silva. A pretendente: EVELYN HONORATO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/11/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Juscelino Honorato da Silva e 
de Jenete Frutuoso dos Santos.

O pretendente: VALTER TADEU PINTO, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/07/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Pinto e de Aparecida Aranha 
Pinto. A pretendente: MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Teresina - PI, no dia (01/10/1964), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Gomes da Silva e de 
Teresinha Rodrigues da Silva.

O pretendente: ISRAEL BATISTA DA SILVA,  estado civil solteiro, profissão manobrista, 
nascido em Suzano - SP (Registrado Distrito - Sede do município de Itaquaquecetuba, 
neste Estado), no dia (30/10/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de João Batista da Silva e de Aparecida Pinto da Silva. A pretendente: 
ROSEMEIRE ELIAS MAILA, estado civil solteira, profissão cooperada, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João Felipe Elias Maila e de Maria do Carmo Raimunda.

O pretendente: TIAGO SALES COUTINHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em Salvador - BA, no dia (09/07/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edvaldo Pereira Coutinho e de Maria Marinalva Sales 
Coutinho. A pretendente: ANA CLÁUDIA PESSOA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão manicure, nascida em Salvador - BA (Registrada Subdistrito dos Mares), no dia 
(11/10/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro 
Pessoa dos Santos e de Maria da Hora Lopes dos Santos.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES GARCIA DE ARAUJO,  estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em Guarulhos - SP, no dia (28/06/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Dantas de Araujo e de 
Mercedes Rodrigues Garcia de Araujo. A pretendente: ISADORA MIRTIS RENDER LEITE, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Brás- SP, 
no dia (30/12/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Carlos Leite e de Maisa de Oliveira Leite.

O pretendente: JOSE JAILTON DA SILVA PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
maquinista, nascido em Quebrangulo - AL, no dia (18/04/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Maria Elisabette da 
Silva Pereira. A pretendente: MAISA CANDIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascoda em Rio de Contas - BA, no dia (17/12/1983), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel José de Souza e de Josefa Candida de Souza.

O pretendente: FAUSTO LUIS DA SOLEDADE,  estado civil divorciado, profissão auxiliar 
técnico, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/09/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Angelo da Soledade e de Creusa Luisa 
da Soledade. A pretendente: TATIANE ALVES DE ALMEIDA FREIRE, estado civil sol-
teira, profissão compradora, nascida em Guarulhos - SP, no dia (08/09/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Nonato Freire e de 
Elisabete Alves de Almeida Freire.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA FUSCALLO, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/07/1977), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Angelo Fuscallo Neto e 
de Marlene da Silva Fuscallo. A pretendente: VERÔNICA BEZERRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Natal - RN (Registrada 2° Oficio do município 
de Santo Antônio - RN), no dia (02/03/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Ubirajara da Silva e de Genir Diogo Bezerra da Silva.

O pretendente: DANILO DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Pindobaçu - BA, no dia (23/01/1996), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Gonçalves Januário e de Maria Aparecida da 
Silva. A pretendente: ALINE RODRIGUES ASSUNÇÃO, estado civil divorciada, profis-
são vendedora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (23/06/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Rodrigues da Silva e de 
Filomena de Fátima dos Santos Silva.

O pretendente: MARCELO ALVES DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
servidor público, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (03/02/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Francisco de Carvalho e de 
Vera Lucia de Carvalho. A pretendente: JUSELHA FERREIRA LEITE, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Garanhuns - PE (Registrada Município de Paranatama - 
PE), no dia (10/02/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Leite da Silva Filho e de Maria do Socorro Ferreira Leite.

O pretendente: WESLEY DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Santa Isabel - SP, no dia (15/01/1996), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba - SP, filho de José Moura Rodrigues e de Hélia de Lourdes da Silva. A 
pretendente: VIVIANE REGINA APARECIDA TORRES, estado civil solteira, profissão 
operadora de loja, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Walter Torres e de Vilma Maria 
de Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Itaqua-
quecetuba, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP (Registrado Distrito Sede, do município de 
Poá, neste Estado), no dia (19/06/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Samuel Bento Rodrigues e de Aparecida de Oliveira Rodrigues. A 
pretendente: ANDREIA MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (27/12/1970), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Samuel dos Santos e de Maria 
Martins dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO PROENÇA LOPES, estado civil divorciado, profissão 
policial militar, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/12/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ramiro Lopes e de Elisabete 
Proença de Gois Lopes. A pretendente: KEILA MOREIRA BRAGA, estado civil divorcia-
da, profissão assistente fiscal, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (26/04/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Braga e 
de Marlene Moreira Braga.

O pretendente: HUMBERTO DE OLIVEIRA CORDEIRO, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (25/06/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis 
Cordeiro e de Alice Carmem de Oliveira Cordeiro. A pretendente: ERICA TALITA MA-
NOEL, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, 
no dia (18/10/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rosimeire Manoel.

O pretendente: FELIPE DE JESUS AGUIAR, estado civil solteiro, profissão marceneiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/11/1998), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Lacerda de Aguiar e de Josenilde de Jesus. A 
pretendente: DANIELLI CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (24/06/2001), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel da Silva Santos Oliveira e 
de Viviane Cristina de Jesus.

O pretendente: MARCOS MUNIZ SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante,nascido 
em Camacã - BA (Registrado Distrito - Sede, do município de Buerarema - BA), no dia 
(25/12/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudionor 
Silva dos Santos e de Tereza Muniz da Silva. A pretendente: JERLANE DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operador de caixa, nascida em Boa Nova - BA, 
no dia (18/10/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel de Souza Oliveira e de Zenilda do Nascimento Oliveira. Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

Pedro Henrique Moral (*)

Trata-se dos golpes vir-
tuais que aumentaram 
consideravelmente e 

são dois os fatores que con-
tribuíram para esse cenário. 
Umas delas é a falta de es-
tabelecimentos abertos, que 
trouxe uma desculpa perfeita 
para os golpistas, facilitando 
inclusive sua justificativa para 
requerer dados e informações 
a distância.

A segunda, podemos dizer 
que também foi causada pelo 
aumento do desemprego, que 
fez com que pessoas pen-
sassem em alternativas para 
auferir renda, sendo que infe-
lizmente, parte delas terminou 
seguindo para o caminho dos 
crimes. Dentro desse contexto, 
os golpes mais comuns envol-
vendo tecnologia, que ocor-
reram na quarenta envolvem, 
além de cartões de crédito, o 
phishing, whatsapp clonado, 
golpe do motoboy, leilão falso 
e o auxílio emergencial falso.

Em boa parte dos casos 

É sempre bom verificar quem é o remetente dos e-mails que 
chegam na caixa de entrada.
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Saiba quais os golpes mais 
comuns em tempos de pandemia
A pandemia, além de todos os problemas e caos que esse transtorno causou, trouxe ainda mais um 
dilema e que vem aumentando a cada dia

coibir a ação de golpistas, os 
bancos ainda são falhos por-
que não oferecem a segurança 
necessária para o consumidor. 

Essas instituições não pos-
suem interesse em investir 
para evitar esse transtorno, 
que modificaria a estrutura 
consideravelmente. Preferem 
arcar com o eventual prejuízo 
de uma ação judicial. Ainda, 
a principal legislação que 
existe neste sentido, e que 
regulamenta essas relações, 
é o código de defesa do con-
sumidor que protege perante 
eventuais falhas no produto, 
ou serviço, oferecido pelas 
empresas. 

Por essa razão, é sempre 
bom tomar cuidado com 
e-mails, mensagens eletrôni-
cas e nunca compartilhar o 
acesso ao cartão de crédito e 
conta corrente.

(*) - É advogado atuante há mais 
de sete anos, tendo passado pelos 

maiores escritórios do Brasil. 
Atuou como protagonista em causas 

milionárias para clientes 
nacionais e internacionais 
(https://duartemoral.com/).

o prejuízo sempre ocorre 
com pessoas mais velhas, 
por entenderem menos de 
tecnologia, o que as tornam 
um alvo mais fácil. Por isso, o 
ideal é sempre verificar quem 
é o remetente dos e-mails que 
chegam na caixa de entrada. 
Não compre em sites de lei-
lões terminados em “ponto 
com”, opte pelos “pontos com 
ponto br“. 

Jamais compre em sites 
que tenham em sua url .com/
br e o mais importante, não 
confidenciar a senha, ou seu 
cartão, para ninguém em 
hipótese alguma. Checar as 
informações, e avaliações, de 
onde está fazendo a compra 
também ajuda a se prevenir 
de dores de cabeça.

Mesmo com tanta tecnolo-
gia disponível inclusive para 
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