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Transações que antes levavam dias para conclusão, hoje podem ser 
realizadas na palma da mão em segundos. Porém, muita gente ainda tinha 
diversas dúvidas sobre a real eficácia e segurança desse sistema. Com o 
avanço da pandemia da Covid-19, grande parte da população se rendeu 
aos benefícios desse modelo bancário. De acordo com um levantamento 
divulgado pela Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, no mês de 
abril, logo após o início da pandemia no Brasil, 74% de todas as transações 
bancárias foram realizadas em meios digitais.   

Banco digital: revolução financeira

Segundo números do Banco Central, entre março e maio apenas R$ 
43,6 bilhões de um total de 554,3 bilhões em crédito foram repassados 
às micro e pequenas empresas para ajudar os negócios a pagarem as 
contas durante a crise causada pelo novo Coronaví rus. De acordo com 
o IBGE, as dificuldades impostas pela pandemia impactaram mais de 
522 mil empresas brasileiras, que precisaram fechar as portas nos 
últimos meses. O cenário nebuloso deixa muitos empresários sem 
saí da na hora de fazer o fluxo de caixa girar. Por isso, buscar saí das 
rápidas e práticas pode ser vital para a preservação do negócio.   

Seguro garantia para conseguir crédito
A Nextios acompanha os desafios tecnológicos em constante mudan-

ça na sociedade contemporânea, principalmente nas particularidades 
que envolvem o mercado financeiro. Atualmente, é possível dividir 
este mercado em três categorias: adquirentes, bandeiras e bancos. As 
adquirentes são empresas que trabalham na ponta como captadores, 
ou seja, estão no processo de aquisição de um determinado valor, onde 
o maior método ainda utilizado é através das maquininhas. Após feita a 
captação, a instituição adotada pelo estabelecimento comunica os dados 
da operação às bandeiras.   

Mercado financeiro e a tecnologia

LuckyCom/reprodução

Negócios em Pauta

DPVAT Digital
O documento do seguro contra danos pessoais causados 

por veículos automotores (DPVAT) ganhará uma versão 
digital. Uma parceria entre Serpro, empresa do governo 
federal, Denatran e Líder Seguradora, responsável pelas 
indenizações pelos acidentes de trânsito, possibilitará a 
emissão eletrônica do bilhete de seguro DPVAT junta-
mente com o Certificado de Registro de Licenciamento 
de Veículo na Carteira Digital de Trânsito. O seguro cobre 
danos causados a pessoas, transportadas ou não, incluin-
do motorista, passageiro ou pedestre.    Leia a coluna 
completa na página 3
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Evento digital para discutir o futuro 
da gestão de pessoas

@No dia 27deste mês, das 9h às 19h, a ABRH Brasil pro-
move o CONARH – Edição Especial Digital. O evento 

virtual, com o tema “Ressignificar é preciso”, apresentará 
soluções inovadoras e compartilhará práticas de excelência 
para a comunidade de Recursos Humanos e profissionais 
ligados à Gestão de Pessoas. Com cerca de 10 horas de 
duração e 14 palestras, a iniciativa contará com mais de 
20 nomes nacionais e internacionais, do Brasil, Portugal, 
EUA e Reino Unido. Devido ao impacto da pandemia, a 
46ª edição física do CONARH acontecerá entre 19 e 21 de 
abril de 2021. As inscrições podem ser realizadas em https://
www.conarh.org.br/. O investimento é de R$ 189,00 para 
associados ABRH Brasil, e R$ 309,00 para não associados.   

 Leia a coluna  completa na página 2
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Quase metade dos empresários 
entrevistados (47,9%) pela 
KPMG, em maio, acredita que 
as empresas levarão de um a 
dois anos para se recuperar 
das perdas ocorridas durante 
a pandemia da Covid-19, 
enquanto que, em abril, 
apenas 30% deles tinham essa 
percepção. 

Com relação ao período de duração 
da crise, o percentual daqueles que 

acreditam que ela durará mais de um ano 
passou de 40,3% para 57%. 

Esses são alguns dos dados da 2ª edição da 
pesquisa "Covid-19: a atuação do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal e do 
Comitê de Auditoria", realizada pela KPMG 
e pelo ACI Institute. 

O levantamento mostra como o agrava-
mento da pandemia, aliado aos reflexos 
da quarentena, mudou a percepção dos 
administradores dessas empresas em 
pouco tempo e aponta as implicações do 
isolamento social para o ambiente de ne-
gócios em três etapas. 

Os dados foram coletados de forma online 
no final dos meses de março, de abril e de 
maio. "O levantamento detalha como os 
conselheiros de administração e membros 
de comitê de auditoria estão lidando com 
os impactos da atual situação, quais têm 
sido as iniciativas para garantir os negócios 
e as expectativas para a retomada. 

A percepção é que boa parte dos en-
trevistados foi ficando cada vez menos 
otimista com o passar das semanas e com 
o agravamento da crise. Os conselheiros 
também preveem uma recuperação lenta 
nas companhias em que atuam", analisa o 
sócio-líder de consultoria em riscos e go-

Recuperação das perdas nos negócios 
com a pandemia deve levar dois anos 

vernança corporativa da KPMG no Brasil e 
na América do Sul e CEO do ACI Institute 
Brasil, Sidney Ito. 

Sobre como as empresas estão fazendo 
para manter o capital de giro nesse perío-
do, os dados da pesquisa apontaram que, 
conforme a crise se desenrola, a utilização 
do caixa diminui (passando de 51,5% para 
45,6%, na primeira e terceira edição da 
pesquisa, respectivamente) e a captação 
de empréstimos aumenta (de 17,1% para 
27,2%). 

No primeiro levantamento, quando ques-
tionados sobre quais medidas a companhia 
havia tomado em resposta ao Coronavírus, 
a maioria dos entrevistados (46%) disse 
que não havia feito nada naquele momento, 
mas, duas semanas depois, a porcentagem 
para a mesma resposta caiu para 1,4%. 

No espaço de duas semanas, a porcenta-
gem de companhias que havia avaliado os 
potenciais impactos da exposição ao vírus 
para os negócios passou de 16% para 83,3% 
chegando a 90,4% na terceira edição da 
pesquisa; aquelas que desenvolveram um 
plano de gerenciamento de crise especí-
fico para o Coronavírus passaram de 9% 
para 83,3%, chegando a 88,6% na terceira 
edição da pesquisa. 

"Mesmo com os enormes impactos da 
Covid-19 na China, os dados analisados até 
aqui mostram que as empresas brasileiras 
não contavam com tamanho choque nos 
negócios, mas souberam reagir rápido", 
afirma Sidney Ito. Na primeira edição da 
pesquisa, a percepção de 31,4% dos conse-
lheiros e membros de comitês de auditoria 
foi de que o varejo era o segmento com o 
maior risco de continuidade. 

Para a segunda e terceira edições, foi 
incluída na pesquisa o setor de serviços 
e a percepção dos conselheiros sobre o 
risco de continuidade (19,3%) desse seg-
mento também se destacou em relação 
aos demais. Por outro lado, as empresas 
de tecnologia e agropecuária, de acordo 
com a visão dos entrevistados, são as que 
correm o menor risco de continuidade por 
conta dos reflexos da pandemia. 

Além disso, a pesquisa aponta que 
86,9% das empresas em que os conse-
lheiros atuam têm um plano estabelecido 
para a retomada das atividades e retorno 
dos funcionários, mesmo que de forma 
virtual. 

Em concordância com a crescente 
tendência do trabalho remoto, 50,1% dos 
entrevistados afirmam que os gestores 
das empresas onde atuam planejam rever 
a política de home office com o objetivo 
da instaurar uma política formalizada 
em toda a companhia; já 33,3% plane-
jam ampliar a política de home office já 
existente (AI/KPMG).

DESENVOLVIMENTO

TENDêNCIAS TECNOLóGICAS QuE GANhAM 
FORçA NO CENáRIO PóS-PANDEMIA

    Leia na página 6
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Mesmo com os enormes 
impactos da Covid-19 na China, 
os dados analisados até aqui 
mostram que as empresas 
brasileiras não contavam com 
tamanho choque nos negócios, 
mas souberam reagir rápido

Furto em dutos
A Transpetro lançou em sua página 

no Facebook o serviço Ligue Grátis 
168, cujo objetivo é reforçar infor-
mações sobre segurança na faixa de 
dutos. A empresa decidiu fazer, de 
forma virtual, um alerta à população 
sobre os riscos que furtos em dutos 
podem trazer para as comunidades 
situadas no entorno dessas insta-
lações. As denúncias sobre ações 
não autorizadas nos dutos têm o 
anonimato garantido (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tendencias-tecnologicas-que-ganham-forca-no-cenario-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-poder-religioso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/banco-digital-pandemia-acelera-revolucao-financeira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-desafios-do-mercado-financeiro-na-perspectiva-da-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-empresas-podem-usar-seguro-garantia-para-conseguir-credito/
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Machine learning e o seu papel 
decisivo na investigação de 

crimes financeiros
Márcio Arbex (*)

Antes mesmo da pandemia, as 
movimentações financeiras por 
canais digitais já haviam se in-

tensificado entre clientes de todos os 
perfis – que só têm aumentado nesse 
período de distanciamento social. Essa 
escalada para o mundo digital, porém, 
também tem potencializado o surgi-
mento de novas formas de fraudes no 
sistema financeiro e a proliferação de 
golpes virtuais.

Com a nova regulamentação do open 
banking pelo Banco Central, o sistema 
financeiro brasileiro reforçará a trans-
parência e segurança da informação, 
beneficiando não apenas os clientes, 
mas todos os envolvidos em sua cadeia. 
Na esteira dessa agenda de disrupção, 
uma das inovações que estão em voga é 
o gerenciamento de risco por meio de 
técnicas como machine learning, que 
permite a identificação de atividades 
potencialmente arriscadas em um 
grande fluxo de transações.

Seguindo essa tendência e o dinamis-
mo do binômio segurança e transação, 
encontrar uma ferramenta capaz de re-
conhecer comportamentos históricos, 
criar modelos matemáticos preditivos e 
aplicá-los em ambientes de produção de 
forma ágil torna-se essencial. Critérios 
como personalização, predição, tempo 
real e rentabilidade são palavras-chave 
na implementação de tais modelos, 
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O poder 
religioso

O Tribunal Superior 
Eleitoral está 
decidindo sobre 
um tema que gera 
polêmica: o poder 
religioso influi no 
processo eleitoral? 

Ora, basta estudar o 
fenômeno do psi-
quismo das massas 

para concluir pela verdade 
da hipótese. Não há dúvida. 
Quando se trata do merca-
do da fé, os contingentes 
religiosos acabam pagando, 
sem questionar o preço, 
o ingresso para entrar no 
paraíso sob a esperança 
de serem acolhidos pelo 
Senhor dos Céus. Antes, 
porém, rememoremos o 
que dizem os estudiosos 
das mentes.

Para Jung, as rápidas 
intuições que geram as de-
cisões das pessoas são fruto 
de conteúdos subliminares. 
Explica isso pela existên-
cia das duas camadas no 
inconsciente: a individual, 
formada de lembranças 
apagadas ou recalcadas e 
de percepções estranhas à 
atenção (subliminares) e a 
superindividual ou coletiva, 
contendo as mais remotas 
imagens ancestrais, os ar-
quétipos, que se relacionam 
às forças naturais, como o 
ciclo solar ou lunar, as ideias 
religiosas.

De Felice, um historiador 
italiano que escreveu uma 
obra em 4 volumes sobre 
Mussolini lembra: “Os efei-
tos fisiológicos e psíquicos 
de uma gesticulação levada 
até o delírio são compará-
veis aos de uma intoxicação. 
As desordens funcionais 
assim introduzidas no orga-
nismo provocam vertigens 
e, finalmente, uma incons-
ciência total, que permite as 
piores loucuras. Às vezes, 
agitações desse gênero 
apoderam-se de reuniões 
políticas e provocam cenas 
tumultuosas, as quais recor-
dam os espetáculos ofereci-
dos pelas irmandades”.

Nas experiências de Pa-
vlov, em laboratório, para 
que os reflexos condicio-
nados pudessem se formar 
nos cães e gerar efeitos, era 
preciso que certas condi-
ções se efetivassem: o meio 
biológico, o lugar, o tempo, 
as características hereditá-
rias dos indivíduos sujeitos 
às experiências. A cultura 
nazista abrigava tais fatores. 
Hitler encarnava certos 
complexos profundos do 
povo alemão, principalmen-
te da classe média. 

Tinha necessidade de 
lidar com as massas em 
um nível inferior, quando, 
trabalhando sobre as con-
dições fisiológicas, fazia 
mergulhar as multidões em 
estados quase hipnóticos. 
Dominava as massas pela 
violência psíquica. A pro-
paganda nazista nada mais 
era do que a exploração da 
doutrina de Pavlov sobre 
reflexos condicionados.

Portanto, as mensagens 
formam impressões senso-
riais, que vão se integrando 
a novos reflexos desem-

penhados por imagens, 
novas excitações auditivas 
e escritas, desencadeando 
processos múltiplos, refle-
xos de imitação. Pessoas 
fatigadas, cansadas, alque-
bradas, quando recebem 
uma ordem submetem-se 
passivamente à ela.

Os fenômenos de hipnose 
podem ser explicados por 
esse processo. Estudos 
concluíram, ainda, que as 
possibilidades de resistir 
às ordens e às sugestões 
dependem de graus de 
cultura, ou seja, da intensi-
dade das cadeias de reflexos 
condicionados, enxertados 
uns sobre os outros. E mais: 
as massas ignaras consti-
tuem o melhor meio para 
a submissão aos reflexos 
condicionados.

Qual é a ferramenta usa-
da pelos credos religiosos 
para obter adesão de suas 
audiências? A palavra falada 
e ancorada em estudada 
comunicação não verbal 
– signos para designar fe-
licidade, medo, desgosto, 
tristeza, alegria, aplausos, 
coragem, surpresa. Pasto-
res se transformam em ar-
ticuladores de um discurso 
estético tão importante 
quanto o discurso semân-
tico. 

O foco quase sempre é 
este: Deus acolhe os bons, 
os virtuosos, homens e mu-
lheres de fé. Para fechar o 
circuito da argumentação, 
não raro são organizadas 
cenas de um exotismo 
hipnótico: expulsão de de-
mônios, milagres na saúde, 
atos extravagantes, rituais 
de impacto sobre audiências 
entorpecidas.

O mercado da fé produz 
muito dinheiro. Credos e 
seitas multiplicam-se por to-
das as partes, principalmen-
te em habitats ocupados por 
massas incultas e carentes. 
Mostrar o caminho dos céus 
a quem não tem quase nada 
é um exercício aprimorado 
pela miríade de pastores e 
bispos.

Alguém poderá objetar: 
mas os templos começam a 
receber classes médias e até 
gente do topo da pirâmide. 

Explico: a chama do divi-
no, a esperança de outras 
vidas, o alcance do Céu 
formam a matéria central 
de todas as culturas, atrain-
do integrantes de classes 
pobres e ricas. E quanto 
mais misteriosa seja a figura 
central da seita, mais adesão 
atrai. Veja-se o caso do João 
de Deus, hoje preso por 
abusar de suas pacientes.

Resposta final: sob essa 
teia de conceitos, os cre-
dos tendem a fazer política 
para defender interesses. 
A bancada religiosa é uma 
das maiores do Congresso. 
É evidente que esta situação 
gera um poder religioso, 
voltado para eleger o maior 
número de representantes. 
Este consultor não tem 
dúvida: esse poder quer 
comandar o país.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

“A plataforma 
selecionada deve eliminar 
a necessidade de longas e 

complexas investigações 
de fraude, combinando 

conhecimentos 
extremamente diferentes, 

em negócios, economia, 
finanças e direito.”

É importante destacar que, quando 
se trata de gerenciamento de risco 
no mercado financeiro, os dados 
usados   na análise visual e modela-
gem precisam ser representativos 
do crime financeiro em questão. A 
plataforma selecionada deve eliminar 
a necessidade de longas e complexas 
investigações de fraude, combinan-
do conhecimentos extremamente 
diferentes, em negócios, economia, 
finanças e direito. Além de cobrir 
pagamentos e transações com cartão 
de crédito, a solução deve ter um 
papel decisivo no combate à lavagem 
de dinheiro e crimes como fraude de 
reivindicações de seguro.

Entender riscos e oportunidades em 
tempo real é cada vez mais crítico, e a 
maioria das organizações já possui os 
dados para possibilitar isso. No entanto, 
fazer isso com a rapidez necessária tem 
sido um desafio para as organizações. O 
objetivo principal é usar eficientemente 
os dados para criar melhores defesas 
e reduzir perdas financeiras por meio 
de uma plataforma integrada e flexível 
que pode ser controlada por meio de 
dashboards, com modelos de autoa-
prendizagem contínua, alimentados 
por informações históricas e em tempo 
real - tudo isso de maneira auditável e 
transparente.

(*) É diretor de pré-vendas na América Latina da 
TIBCO, líder global em inteligência 

de dados corporativos.

Mais do que uma mudança sazonal por conta da COVID-19, a intensificação do uso dos canais digitais 
das instituições financeiras é reflexo dos “novos” hábitos dos consumidores.

Freepik

News@TI 

Governo lança aplicativo eSocial Doméstico

@O Governo Federal lançou o aplicativo eSocial Doméstico, que vai 
simplificar a contratação de trabalhadores domésticos. Desenvol-

vido pelo Serpro em parceria com as Secretarias Especiais da Receita 
Federal e de Previdência e Trabalho, o novo aplicativo vai possibilitar 
que o empregador faça o registro de empregados e o gerenciamento 
da folha de pagamento a partir de qualquer smartphone ou dispositivo 
móvel. Na prática, a tecnologia permite que o empregador doméstico 
possa fechar a folha mensal do seu empregado direto do smartphone 
em qualquer lugar que esteja. "Todo o procedimento pode ser iniciado 
e concluído em poucos minutos. Também é possível fazer, no próprio 
celular, o pagamento do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) 
no aplicativo do banco de preferência", explica o coordenador-geral 
de Governo Digital Trabalhista do Ministério da Economia, João Paulo 
Ferreira Machado. O aplicativo está disponível gratuitamente para 
download nas lojas da App Store e do Google Play.

Senior é reconhecida como Advanced 
Technology Partner pela AWS

@A Senior Sistemas, empresa referência nacional em tecnologia 
para gestão, foi recentemente reconhecida como Advanced Te-

chnology Partner pela AWS. Este reconhecimento seleciona parceiros 
que praticam o que há de mais avançado em termos de segurança, 
disponibilidade e desempenho das soluções que utilizam a infraestru-
tura de cloud da AWS. No Brasil, uma dezena de  empresas, segundo 
site da AWS, detêm este reconhecimento. A certificação se dá pelo 
atendimento de uma série de padrões técnicos que avaliam aspectos 
do software da empresa e da infraestrutura. Além disso, leva em conta 
também o registro do reconhecimento dos clientes junto a AWS sobre 
as soluções da companhia (https://www.senior.com.br/).

Ciência da Computação da UFSCar inscreve 
para doutorado em fluxo contínuo

@O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPG-
CC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ofertado no 

campus sede da Instituição recebe inscrições de pessoas interessadas em 
seu curso de doutorado em fluxo contínuo, inteiramente pela Internet. 
O ingresso está condicionado à existência de vagas para orientação e 

a seleção é feita com base em análise de currículo, de históricos esco-
lares, de plano de pesquisa e de cartas de recomendação. O PPGCC 
possibilita a realização das pesquisas nos campi São Carlos e Sorocaba, 
prioritariamente nas seguintes linhas: Aprendizado de Máquina; Ar-
quitetura de Computadores; Automação Industrial; Banco de Dados; 
Computação Ubíqua e Pervasiva; Engenharia de Software; Inteligência 
Artificial; Interação Humano-Computador; Processamento de Sinais; 
Processamento de Línguas Naturais; Redes de Computadores; Sistemas 
de Automação e Robótica; Sistemas Multimídia e Internet; Sistemas 
Paralelos e Distribuídos; e Sistemas reconfiguráveis em hardware para 
aplicações em tempo real (http://ppgcc.dc.ufscar.br).

Startup que abastece pequenos comércios 
lança atacado próprio com entrega em até 24h

@A Menu - aplicativo que abastece bares, pizzarias e restaurantes 
conectando os principais distribuidores e indústrias do mercado 

foodservice - será responsável também pela distribuição de insumos por 
meio do seu armazém. A empresa que já funcionava como marketplace 
lançou mais uma solução para ajudar pequenos e médios comércios 
localizados na grande São Paulo. É possível ter acesso aos produtos dos 
distribuidores vinculados a Menu por meio de aplicativo, com acesso 
do celular ou do computador o comerciante consegue receber suas 
compras em até 24 horas. Além disso, pensando num período como o 
de crise, a empresa começou a oferecer descontos para clientes que 
já usavam a plataforma (https://menu.com.br).

GR1D lança desafio online em parceria 
com a TecBan

@A GR1D, plataforma de inovação aberta pioneira no Brasil, anuncia 
a abertura de inscrições para o Hacka GR1D Online, iniciativa 

voltada ao desenvolvimento de soluções financeiras inovadoras de 
open banking a partir dos recursos disponíveis no ecossistema GR1D. 
A partner tech para realização do evento será a TecBan, administra-
dora do Banco24Horas, maior rede independente de autoatendimento 
em volume de saques do mundo. As inscrições vão até 20 de agosto 
e as dinâmicas acontecerão do dia 21 ao 23, com transmissão ao vivo 
de abertura, formação dos times, orientação, mentoria, produção 
dos projetos e avaliação desenvolvidos em ambiente digital (https://
hackagr1d.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

aumentando ainda mais a complexi-
dade dessa abordagem não apenas 
como quesitos tecnológicos. Entre as 
atividades que mais têm a ganhar com 
essa tecnologia estão:

• Mercado financeiro, pontuação de 
crédito, pontuação de cobrança, 
combate à lavagem de dinheiro, 
vigilância comercial, gerenciamento 
de reclamações de seguros e geren-
ciamento de processos;

• Indústria e transporte, manutenção 
preditiva baseada em sensores de 
IoT, detecção de lotes independen-
tes e garantia de qualidade; e

• Varejo e bens de consumo, venda 
cruzada, venda direta, rotatividade 
e segmentação de clientes.

Márcio Arbex, diretor de pré-vendas na 
América Latina da TIBCO.
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D - Leilões de Ativos
O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, 
realiza quatro leilões, todos online, no próximo dia 27,  às 11h, 12h, 
14h e 15h. Serão colocados para venda ao todo 22 imóveis, entre 
apartamento, lojas, prédios, agências, galpão, além de imóveis rurais, 
localizados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Bahia e Rio 
Grande do Norte. Os lances mínimos variam de R$ 117 mil, a exemplo 
de uma área de terra em fazenda no interior de São Paulo, a R$ 20,7 
milhões, caso do prédio comercial próximo ao Porto de Santos. A 
participação é aberta tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, pelo 
portal (www.lancenoleilao.com.br), no qual também se encontra o 
edital completo de cada leilão.

E - Tecnologia Cloud
A Accenture abre 556 vagas de emprego para profissionais do setor de 
tecnologia em qualquer região do Brasil. A contratação será no progra-
ma Hoffice da empresa, novo modelo capaz de assegurar que talentos 
de todos os lugares do país tenham igual oportunidade e conexão com 
experts globais. O movimento antecipa tendências do mercado na área 
de tecnologia cloud, cuja demanda deve crescer com investimentos em 
transformação digital nas grandes empresas. O processo seletivo para 
as vagas já está aberto e os candidatos podem se inscrever pelo link: 
(http://accntu.re/326Gwld). 

F - Robustez e Conforto 
A pré-venda da nova família Bronco nos Estados Unidos teve uma 
receptividade sem precedentes na história da Ford: mais de 165.000 
clientes fizeram o depósito de US$ 100 nas três primeiras semanas 
para reservar o SUV. E mais de 13 milhões de pessoas sintonizaram 
na televisão ou buscaram as redes sociais para conhecer os novos 
modelos. Poucas horas depois da revelação da nova linha 4x4, a 
hashtag #FordBronco dominou as plataformas das mídias sociais e foi 
o assunto mais comentado do Twitter nos EUA. Tornou-se também o 
principal tema de pesquisa do Google, atraindo mais de 5,4 milhões 
de visitantes ao site da Ford nas primeiras 48 horas, em busca de 
informações e reservas. 

A - Volkswagen Design
Já pensou em fazer parte do time que projeta os futuros carros da 
Volkswagen? Nesta 22ª edição do “Talento Volkswagen Design”, a marca 
convida estudantes do Brasil para uma imersão no futuro: reprojetar o 
recém lançado Nivus para 2050. Os selecionados finais ganham vaga de 
um ano como estagiários na sede da Volkswagen, em São Bernardo do 
Campo. Para participar é necessário que o candidato tenha mais de 18 
anos e esteja matriculado, em 2021, no último ano da universidade. O 
candidato deve preencher o formulário no site (http://www.vw.com.br/
design) e encaminhar o projeto, o memorial e a ficha de inscrição para 
(talentovwdesign@volkswagen.com.br). 

B - Compra de Processos
A Pro Solutti é uma lawtech que, diante da morosidade do judici-
ário frente à grande quantidade de ações judiciais em tramitação, 
enxergou a oportunidade de dar liquidez a ativos ilíquidos. Ela atua 
gerenciando casos recorrentes de empresas ou processos cíveis, tra-
balhistas e do direito do consumidor. A empresa oferece ao autor da 
ação um determinado valor – lastreado no cálculo do tempo estimado 
do processo e das variáveis que cada processo em específico pode 
ter. E o autor da ação pode ter hoje em dinheiro, aquele valor que 
ele demoraria anos para receber – sem precisar mais acompanhar o 
processo, esperar e cobrar por decisões, cobrar advogados, dentre 
outras atividades. Saiba mais: (https://www.linkedin.com/company/
pro-solutti-solucoes-inteligentes/).  

C - Qualificação Profissional 
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico/SP está com 20 mil vagas 
abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, sendo 15 mil 
para o programa SP Tech e 5 mil vagas para o Via Rápida Virtual. São 
oito opções de cursos introdutórios nas áreas de TI, gestão e idiomas, 
com duração de 80 horas, oferecidos Univesp. Na área de gestão, há as 
seguintes opções: Gestão Administrativa; Planejamento Empresarial e 
Finanças para Empresas. Há também o curso de Espanhol Básico. Na 
área de tecnologia: Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvol-
vedor Web e Desenvolvedor Mobile. Inscrições: (www.cursosviarapida.
sp.gov.br).

G - Vídeo on Demand
A VIX CINE E TV está chegando ao Brasil como a primeira plataforma de 
vídeo on demand gratuita do país. Com mais de mil e quinhentas horas 
de conteúdo em português, o novo serviço promete agradar ao público 
que busca entretenimento “de graça” e sem sair de casa. O catálogo 
contempla filmes e séries de diversos gêneros - Ação, Comédias, Drama, 
Terror e Ficção Científica, Kids & Family, documentários, novelas latinas, 
conteúdos exclusivos VIX Originals (minisséries e curtas) e produções 
nacionais. Os principais atrativos são a gratuidade, a facilidade da expe-
riência do usuário no aplicativo e seu conteúdo variado e de qualidade. 
Mais informações: (https://www.vix.com/).

H - Poder Judiciário 
Estão abertas as inscrições para o quarto ciclo de Cursos Abertos à So-
ciedade oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os cursos 
podem ser realizados até 30 de setembro. Os cursos online são gratuitos, 
têm vagas ilimitadas e com emissão de certificado de conclusão. Neste 
ciclo, são seis opções com temas variados: “Gestão da Qualidade”, “Co-
nhecendo o Poder Judiciário e o Papel do CNJ”, “Sistema Nacional de 
Adoção e Acolhimento”, “Saúde Mental e Trabalho no Poder Judiciário”, 
“Comunicação Social, Judiciário, Gênero e Diversidade” e “Metodologia de 
Análise e Solução de Problemas”. Todos podem ser realizados por qualquer 
cidadão. Inscrições e informações: (https://www.cnj.jus.br/eadcnj/?idU=1).

I - Bug Bounty
Democratizar o acesso à segurança e promover a união entre empresas e 
hackers do bem. Essas são as propostas da BugHunt, primeira plataforma 
brasileira de Bug Bounty, programa de recompensa por identificação de 
falhas. A ferramenta colaborativa conta com a participação de mais de 1500 
especialistas em segurança e já identificou mais de 270 vulnerabilidades 
recentemente. A partir da plataforma, as empresas interessadas podem 
abrir programas em duas modalidades: pública e privada. Na primeira, o 
programa fica disponível para qualquer participante da ferramenta. Na 
segunda, a companhia pode escolher profissionais na lista dos dez me-
lhores hackers da BugHunt. Mais informações: (www.bughunt.com.br).

J - Renomados Restaurantes
Para mostrar que o delivery pode ir muito além do convencional, a Rappi, 
em parceria com mais de 60 restaurantes de alta gastronomia de São Paulo, 
está lançando a categoria ‘Chefs’, que leva a experiência desses renomados 
restaurantes até a casa dos consumidores. Com o ‘Chefs’, restaurantes 
como Jiquitaia, Arturito e Tan Tan passam a oferecer seus famosos pratos 
e a experiência que os caracteriza de forma inovadora e segura, mantendo 
suas cozinhas, empregos e a satisfação dos seus clientes ativos, mesmo 
durante o momento atual. Saiba mais em: (https://www.rappi.com.br/).

Liderança em 
tempos de crise

É importante repensar 
o modelo de liderança 
e praticar novas 
formas de gestão

Passar conhecimen-
to, motivar a equipe, 
acompanhar a evo-

lução dos colaboradores, 
apontar melhorias quando 
necessárias, criar engaja-
mento entre funcionário 
e empresa, entre outras 
atividades, são posturas 
essenciais a um líder. 

Mas engajar pessoas, com 
base no propósito de uma or-
ganização quando o cenário 
de trabalho muda, como o 
gerado agora pela pande-
mia, é ainda mais desafiador 
quando o assunto é liderar. 

Principalmente quando 
durante o horário de tra-
balho existe uma distância 
física entre o líder e seu time. 

Conforme levantamento 
realizado pela Talenses 
Group, especializada em 
recrutamento, em parceria 
com a Fundação Dom Ca-
bral, em média, 70,3% dos 
trabalhadores do país estão 
em home office durante a 
quarentena.

O estudo, feito com 375 
companhias brasileiras, 
também revelou que na 
indústria, de fevereiro para 
março, a porcentagem de 
funcionários em trabalho re-
moto passou de 15,2% para 
51,1%, enquanto no setor 
de serviços o crescimento 
foi de 25,6% para 76,3%. O 
comércio foi o que manteve 
a menor taxa, por continuar 
funcionando em atividades 
essenciais, de 11,7% para 
22,9%.

Com essa nova realidade, 
é importante repensar o mo-
delo de liderança e praticar 
novas formas de gestão em 
que prevaleçam autonomia, 
responsabilidade e coopera-
ção entre os colaboradores. 
Algumas ações, no entanto, 
podem fazer a diferença na 

criação de uma rotina mais 
produtiva. 

Organizar junto com o co-
laborador o que é prioridade 
e o cronograma das entre-
gas, focando no resultado 
e não no controle; oferecer 
apoio técnico para o de-
senvolvimento das tarefas; 
estabelecer uma comunica-
ção clara e efetiva para que 
não surjam dúvidas entre 
os funcionários; e manter a 
equipe informada das novas 
estratégias da empresas 
são alguns exemplos de 
atitudes que auxiliam neste 
momento.

Além disso, em tempos 
de crise a insegurança, a 
ansiedade e o estresse au-
mentam. Com isso, o líder 
deve estar preparado para 
lidar com questões, como 
o bem-estar emocional e a 
saúde mental da equipe. O 
gestor ainda precisa cuidar 
de si para que sua equipe 
possa segui-lo, já que o líder 
é um exemplo para seu time.

É preciso também que se 
crie um ambiente de diálogo 
e confiança entre todos os 
colaboradores, pois muitas 
pessoas estão enfrentado 
momentos difíceis durante o 
isolamento social, inclusive 
perdas de entes queridos. E, 
ter um espaço em que elas 
se sintam acolhidas na hora 
de voltar para as empresas, 
é um ponto importante.

Após esse período de tur-
bulência, na retomada pós
-pandemia, novos desafios 
precisarão ser enfrentados 
e uma nova rotina existirá, 
pois, o mercado não será o 
mesmo. Além de planeja-
mentos estratégicos para o 
curto, médio e longo prazos, 
as empresas e profissionais 
precisarão estar prepa-
rados para se adaptar às 
transformações, inclusive 
as digitais, que chegaram 
para ficar.

(*) - É empreendedor e CEO
da Vivaçúcar.

Flávio Vinte (*)

Na prática, os negócios 
mantidos por MEI 
não precisarão mais 

apresentar alvará e licença 
de funcionamento. A me-
dida, publicada na última 
quinta-feira (13), no DOU, 
é um dos resultados da Lei 
de Liberdade Econômica, 
aprovada no ano passado.  

Para ser dispensado do 
alvará e da licença de fun-
cionamento, o MEI deverá 
concordar, no próprio Portal 
do Empreendedor, com o 
Termo de Ciência e Res-
ponsabilidade com Efeito 
de Dispensa de Alvará de 
Licença de Funcionamen-
to, que determina, por 
exemplo, que o empresário 
esteja ciente dos requisitos 
legais que envolvem aspec-
tos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança 

Medidas como estas estão alinhadas com o 
propósito de fomentar o empreendedorismo.
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Inflação pelo IPC-S 
recuou pelo item 

“Gasolina” 
O IPC-S de 15 de agosto de 2020 

variou 0,52%, ficando 0,02 ponto 
percentual (p.p) abaixo da taxa re-
gistrada na última divulgação. Nesta 
apuração, quatro das oito classes de 

despesa componentes do índice regis-
traram decréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição partiu 
do grupo Transportes (1,19% para 
1,02%). Nessa classe de despesa, cabe 
mencionar o comportamento do item 
gasolina, cuja taxa passou de 3,65% 
para 3,07%. 

Também registraram decréscimo os 
grupos: Educação, Leitura e Recrea-

ção (-0,60% para -0,81%), Habitação 
(0,76% para 0,67%) e Comunicação 
(0,73% para 0,55%). Nessas classes 
de despesa, vale destacar o com-
portamento dos itens: passagem 
aérea (-0,84% para -5,92%), tarifa 
de eletricidade residencial (2,19% 
para 1,77%) e combo de telefonia, 
internet e TV por assinatura (1,37% 
para 0,99%). 

Em contrapartida, os grupos Ali-
mentação (0,36% para 0,63%), Des-
pesas Diversas (0,31% para 0,47%) 
e Vestuário (-0,18% para -0,14%) 
apresentaram avanço em suas taxas de 
variação. Nessas classes de despesa, 
vale citar os itens: hortaliças e legumes 
(-10,29% para -7,61%), serviços ban-
cários (0,27% para 0,55%) e roupas 
(-0,42% para -0,31%) - (AI/FGV).

A previsão do mercado 
financeiro para a queda da 
economia brasileira este 
ano foi ajustada de 5,62% 
para 5,52%. A estimativa 
de recuo do PIB está no 
boletim Focus, publicação 
divulgada todas as semanas 
pelo Banco Central, com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
O mercado financeiro tem 
reduzido a projeção de 
queda há sete semanas 
consecutivas.

Para o próximo ano, a 
expectativa é de cresci-
mento de 3,50%, a mesma 
previsão há 12 semanas 
consecutivas. Em 2022 
e 2023, o mercado finan-
ceiro continua a projetar 
expansão de 2,50% do PIB. 
As instituições financeiras 
ajustaram a projeção para 

24% das empresas 
esperam aumentar 
investimentos 

De acordo com a Pesquisa 
Perspectiva Empresarial 
da Boa Vista, realizada no 
2º trimestre de 2020, 24% 
das empresas entrevistadas 
afirmam que vão aumentar 
os investimentos ainda este 
ano, enquanto no 1º trimes-
tre eram 75%. Já no mesmo 
período de 2019, 56% das 
empresas tinham esta inten-
ção. Dos 24% que esperam 
investir até o fim deste ano, 
em relação a investimentos 
em pessoas, 21% esperam 
investir mais. Já em relação a 
produtos, são 32% que espe-
ram empregar mais recursos. 
Por fim, quando o assunto é 
tecnologia, 34% acreditam 
investir mais até 2020 acabar. 

A perspectiva para o fa-
turamento é bem menos 
otimista do que no 1º trimes-
tre. São 25% os que preveem 
crescimento do faturamento 
para o ano de 2020. No tri-
mestre anterior eram 83% 
do total. Na comparação com 
o mesmo trimestre do ano 
passado, a queda é menor, 
mas também acentuada: de 
38 pontos percentuais (eram 
63%). Mais da metade (52%) 
acredita que a inadimplência 
vai aumentar ainda em 2020, 
enquanto 33% esperam uma 
estabilização (Fonte: boavis-
tascpc.com).

Negócios mantidos por MEIs são 
dispensados de alvará para funcionar
A partir de 1º de setembro, os microempreendedores individuais (MEI) estão dispensados de atos 
públicos de liberação de atividades econômicas relativas à categoria

alinhadas com o propósito 
de fomentar o empreende-
dorismo desenvolvendo e 
apoiando políticas públicas 
que reduzam a burocracia 
e simplifiquem o ambiente 
de negócios no país favore-
cendo a economia. 

“Percebemos que a perda 
dos postos de trabalho em 
razão da pandemia tem le-
vado muitos a encontrar no 
empreendedorismo indivi-
dual uma forma de sustento 
e geração de renda. Então, 
essa medida vem como um 
incentivo para facilitar a 
formalização. Não dá para 
uma pessoa que já enfrenta 
dificuldades por causa da 
pandemia, decidir empre-
ender e desanimar diante 
do excesso de burocracia ou 
lentidão do poder público”, 
analisou (AI/Sebrae). 

pública e uso e ocupação 
do solo, entre outros. 

Após inscrição no Por-
tal do Empreendedor, o 
empresário tem acesso ao 
documento que é emitido 
eletronicamente, permi-
tindo o exercício imediato 
das suas atividades e que 

autoriza também a fisca-
lização da empresa pelo 
poder público, mesmo 
que as atividades sejam 
realizadas na própria resi-
dência. Segundo o gerente 
adjunto de Políticas Públi-
cas do Sebrae, Elias Filho, 
medidas como estas estão 

Mercado financeiro prevê queda de 
5,52% na economia este ano

o IPCA de 1,63% para 1,67% 
neste ano. Para 2021, a esti-
mativa de inflação permane-
ce em 3%, há nove semanas 
consecutivas. A previsão 
para 2022 e 2023 também 
não teve alteração: 3,50% 
e 3,25%, respectivamente.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2020 no atual pata-
mar (2% ao ano). Para o fim 
de 2021, a expectativa foi 

ajustada de 3% para 2,75% 
ao ano. Para o fim de 2022, 
a previsão passou de 4,9% 
para 4,75% ao ano e para 
o final de 2023, segue em 
6% ao ano. 

A previsão para a cota-
ção do dólar permanece 
em R$ 5,20, ao final deste 
ano. Para o fim de 2021, a 
expectativa é que a moeda 
americana fique em R$ 5 
(ABr).

O mercado financeiro tem reduzido a projeção de queda há sete 
semanas consecutivas.
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Existirá um 
novo normal? 

Estratégias de hoje 
para daqui em diante

Quando a situação 
pandêmica 
começou, no 
primeiro momento, 
eu tive medo. 
Receio sobre 
tudo o que estava 
acontecendo

Já em um segundo 
momento, senti que 
era a hora de ser 

generosa. Mas, por que? 
Acredito que seja isso 
que vai sobrar no final 
de tudo. Saber olhar ao 
redor e ver quem são as 
pessoas que estavam e 
ainda estão necessitadas 
e com quem podemos 
dividir e compartilhar 
nossos conhecimentos. 
Porém, as mudanças não 
foram apenas pessoais 
e internas, quando pen-
samos em aspectos do 
empreendedorismo e 
nas próprias empresas, o 
novo chegou adaptando 
a camisa do B2B para 
o B2C e também nos 
transformando no H2H. 

Muitas marcas não 
sabiam exatamente por 
onde seguir, o que fazer, 
como manter uma jor-
nada de experiência ou 
como se relacionar com 
seu cliente final. Depois 
desse start, chegou o 
momento de olhar para 
todos que estavam ao 
nosso lado, de alguma 
forma, e buscar uma 
estratégia, pensando em 
desenvolver uma nova 
jornada de comunica-
ção e fazer com que as 
empresas não percam 
market share. 

Neste contexto, o Live 
Marketing é extrema-
mente importante e as 
companhias precisam 
entender e acompanhar 
esse desenvolvimento. 
As plataformas de vídeo 
ganharam ainda mais es-
paço, podemos trabalhar 
de uma forma híbrida e 
conquistar lugares que 
antes eram apenas uma 
parte de nosso traba-
lho, mas hoje já é uma 
extensão de tudo o que 
realizamos. Além disso, 
os nossos valores funda-
mentais serão baseados 
em empatia, olhar o 
próximo e levar soluções 
aos mesmos. 

O cenário atual fez 
com que as empresas 
se digitalizassem num 
curto espaço de tempo, 
pois tudo aquilo que 
pensávamos ser uma 
transformação digital 
para cinco ou dez anos 
aqui no Brasil, tivemos 
que transformar em, no 
máximo, 90 dias. O home 
office chegou para todos, 
sendo que para muitos 
não existia ou que, igual 
a nós aqui na agência, 
era realidade uma vez 
por semana ou a cada 
15 dias, dependendo dos 
projetos. 

Então, os profissionais 
precisaram desenvolver 
novos skills e, com isso, 
foram surgindo novas 
personalidades dentro 
do mundo corporativo, 
exatamente por nós 
redescobrirmos a cada 

dia. Com as adaptações 
e novas ideias, todo esse 
turbilhão em conjunto, 
veio a carga do humano, 
que diariamente esta-
mos tendo que aprender 
a lidar. Cansaço, excesso 
de tela e pouco cuidado 
com o físico pode atrapa-
lhar no desenvolvimento 
da empresa nesse mo-
mento tão difícil. 

É por isso que precisa-
mos nos informar, bus-
car boas práticas para 
conseguir entender os 
colaboradores e clientes. 
Olhá-los com sensibili-
dade e sabermos que são 
humanos antes de qual-
quer profissão e que pre-
cisamos deles bem para 
o mercado rodar. Numa 
empresa de médio porte 
como a nossa, quando 
temos menos recursos, 
precisamos abusar do 
relacionamento, nos fa-
zer presente na vida dos 
colaboradores, para que 
todos se ajudem. 

Essa atitude faz com 
que o estresse diminua 
e, consequentemente, 
aumente a produtivi-
dade, as entregas e o 
trabalho. Essa conduta 
vale para os clientes tam-
bém, sendo necessário 
mostrar a eles que es-
tamos disponíveis para 
ajudá-los, para que eles 
continuem se desenvol-
vendo e comunicando o 
seu negócio. Outra visão 
que acredito ser extre-
mamente válida dentro 
de qualquer empresa 
é priorizar a inclusão 
dentro dos prestadores 
de serviços. 

Esse é o momento de 
encontrarmos fornece-
dores de diversidade 
para trabalhar com a 
gente, trazer os peque-
nos para o nosso lado 
e entender quais deles 
conseguiram se habilitar 
digitalmente para conse-
guir oferecer soluções 
novas. Esse é um novo 
dilema e desafio, mas 
existem aqueles que 
conseguem atender em 
tempos que requerem 
tanta inovação. 

Para finalizar, gostaria 
de deixar algumas dicas 
importantes na área 
dos negócios: entregue 
seus produtos, desenhe 
lançamentos, leve o live 
marketing para outro 
nível de experiência e 
transforme o propósi-
to da empresa. Não se 
esqueça de abusar do 
ambiente híbrido e da 
digitalização. O resulta-
do chega e é muito mais 
prazeroso do que antes, 
porque - no final - o que 
fica disso tudo é que o 
mundo mudou, é uma 
outra comunicação, e 
nós vamos nos adaptan-
do de acordo com o que 
vai acontecendo. 

Por mais que a pande-
mia tenha trazido essa 
mudança, a vida também 
sempre nos trouxe e esse 
é o normal, nos adaptar-
mos todos os dias. 

(*) - Relações Públicas, é fundadora 
e CEO da MCM Brand Group, grupo 

de comunicação integrada com 
atuação nacional e internacional, 

comprometido com a performance e 
responsável com a diversidade 

e inclusão. 

Mônica Schimenes (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LAzARO ROBERTO DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/01/1956, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Benedicto de Souza e de Benetia Anicesio; A pretendente: 
MARIA APARECIDA DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 04/06/1958, 
doméstica, natural de Bauru - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Armando Theofilo dos Santos e de Antonia Genebra dos Santos.

O pretendente: JOãO MAnOEL DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, nascido aos 20/06/1962, 
eletricista, natural de Machacalis - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Serafim Alves de Oliveira e de Eurides Barbosa; A pretendente: VALDELICE 
MARInhO DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 23/04/1974, babá, natural 
de Ibirapitanga - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João 
Valdivino dos Santos e de Madalena Marinho dos Santos.

O pretendente: AnDRé GOES SIquEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/07/1976, 
cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de José Goes Siqueira e de Maria de Loudes Siqueira; A pretendente: ROSA-
nA DA ROChA, brasileira, divorciada, nascida aos 02/12/1966, cabeleireira, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo 
Vicente da Rocha e de Diversina Nogueira Leoncio.

O pretendente: IGOR RAfAEL RODRIGuES fRIEDL, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/05/1998, mecânico, natural de Porto Alegre - RS, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Guaraci da Rosa Friedl e de Patricia da Silva Rodrigues; 
A pretendente: fERnAnDA CAROLInA DE OLIVEIRA SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/01/1991, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Milton Soares dos Santos e de Maria Aparecida 
de Oliveira.

O pretendente: ORLAnDO SOuzA DOS AnJOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1978, motorista, natural de Uruçuca - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de João Batista dos Anjos e de Josefa Bispo de Souza; A pretendente: 
ELEnITA AnDRADE DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 27/08/1972, de 
serviços domésticos, natural de Una - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Adalberto Francisco dos Santos e de Maria da Glória Nunes de Andrade.

O pretendente: WELLInGTOn SAnTOS nEVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/09/1991, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jesuito Antonio Neves e de Maria das Graças Santos da Silva; 
A pretendente: JOSéLIA DA COSTA BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida aos 
20/05/1993, do lar, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Martim da Paixão Barbosa e de Joselita Gomes da Costa.

O pretendente: MAxIMInO ALVES RIBEIRO nETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1978, técnico de informação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Alves Ribeiro Neto e de Lair Aparecida Alves 
Ribeiro; A pretendente: LEILA CAMILA DA SILVA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida 
aos 03/12/1989, assistente financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Guido de Almeida e de Olga da Silva Almeida.

O pretendente: JORGE CARLOS SILVEIRA DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 05/12/1960, ajudante geral, natural de Cachoeira do Sul - RS, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Paulo dos Santos e de Maria 
Suely Silveira dos Santos; A pretendente: MARIA IRInEIA OLIVEIRA DE SOuzA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 23/10/1959, do lar, natural de Lajedo - PE, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Irineu de Oliveira e de Maria Miranda 
de Oliveira.

O pretendente: fERnAnDO ARRuDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/03/1981, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Fernando Barros da Silva e de Neuza Ferreira de Arruda; A pre-
tendente: ELAInE CRISTInA CAMPOS BELATO, brasileira, divorciada, nascida aos 
22/02/1978, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Ademir Belato e de Lucia Helena Campos Belato.

O pretendente: SIDnEI GOnçALVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 09/05/1961, 
supervisor de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Gonçalves e de Cicera dos Santos Gonçalves; 
A pretendente: ALMIRA DuARTE DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
06/09/1965, coordenadora de operações, natural de Teófilo Otoni - MG, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria Duarte dos Santos.

O pretendente: GILMAR fRAnCISCO MACIEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/12/1977, optometrista, natural de Sumé - PB, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Inacio Francisco Maciel e de Dejanira Daniel Correia; A pretendente: 
ROnALDA OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/08/1979, atendente, 
natural de Surubim - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Joaquim da Silva e de Maria de Lourdes Oliveira da Silva.

O pretendente: ELISEu PEREIRA DE MAGALhãES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/10/1984, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João Patricio de Magalhães e de Raimunda Pereira de Carvalho 
Magalhães; A pretendente: GISLAInE CRISTInA CERquEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/06/1984, cuidadora de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sebastina Cerqueira da Silva.

O pretendente: LAERCIO ALVES JunIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/09/1971, 
mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Laercio Alves e de Julina França Alves; A pretendente: ELIzAMA DA 
SILVA xAVIER, basileira, solteira, nascida aos 02/08/1980, cuidadora de idosos, natural 
de Recife - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hamilton 
Correia Xavier e de Iracema Soares da Silva.

O pretendente: GABRIEL SILA DOMInGOS DE PAuLA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/04/1999, jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Nadir de Paula e de Aparecida Domingos de 
Paula; A pretendente: BEATRIz CAMPOS fERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/03/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Júlio de Castro Ferreira e de Selma de Campos Souza.

O pretendente: MAnOEL DE SOuSA LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/08/1994, 
pedreiro, natural de Batalha - PI, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Gonzaga de Sousa e de Antonia Lopes Dias; A pretendente: AnDRéIA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/02/1995, do lar, natural de 
Batalha - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco da 
Chagas Pereira e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: DAVI DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/07/1984, auxiliar 
de rouparia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Maria Helena de Jesus; A pretendente: CRISTIAnA APARECIDA DA 
SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 25/04/1979, controladora de acesso, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Dionisio 
Aparecido Ribeiro da Silva.

O pretendente: ABRãO nAzARé VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/09/1999, 
auxiliar de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Aparecido Vieira e de Joana Leite Nazaré; A pretendente: ThAIS DOS 
SAnTOS SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1991, cuidadora de idosos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Raimundo Alves de Sousa e de Andrea dos Santos.

O pretendente: WALLACE DE fRAnçA RODRIGuES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 06/09/1987, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Jose Rodrigues e de Luzinete Tavares de 
França Rodrigues; A pretendente: JAquELInE DA SILVA RODRIGuES, brasileira, 
solteira, nascida aos 14/02/1989, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nicolau Conceição Rodrigues e de 
Cícera Maria Lira da Silva.

O pretendente: RICARDO CARVALhO BASTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/10/1983, ajudante de pedreiro, natural de Barra do Choça - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Maria da Gloria Carvalho Bastos; A pretendente: 
MARILAnDIA Sá LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1986, auxiliar de 
limpeza, natural de Caatiba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Ferreira Lopes e de Laudenice dos Santos Sá.

O pretendente: EzEquIEL OLIVEIRA DE SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/10/1997, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Fernando Joaquim de Santana e de Marineide Alves de Olivei-
ra; A pretendente: GLÓRIA fERnAnDA VIAnA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/03/1998, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Juarez Gonçalves dos Santos e de 
Adelma Viana de Andrade.

O pretendente: CLEBSOn OLIVEIRA TEnORIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/03/1998, auxiliar de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gilvan Oliveira de Souza e de Leocilane Tenorio 
da Silva; A pretendente: MônICA SAMARA ALVES LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/03/2001, do lar, natural de Guanambi - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Rubenicio Jesuino de Lima e de Sônia Maria Alves.

O pretendente: WESLEy SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/04/1991, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Waldir Wagner Costa e de Sônia Josefa da Silva; A pretendente: 
MEIRE SuELI fERREIRA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 02/11/1979, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Benedito Ferreira dos Santos e de Dinoraci Ferreira dos Santos.

O pretendente: WESLEy hEnRIquE DE OLIVEIRA TEIxEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 17/08/1993, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo José Teixeira e de Elenita de Oliveira 
Teixeira; A pretendente: ALIky JORDãO, brasileira, nascida aos 05/03/1993, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Rodnei Rodrigues Jordão e de Simone Maria da Silva Jordão.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOãO BATISTA DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ouro Fino, MG, data-nascimento: 31/05/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Camilo Roque da Silva e de Ursulina Teodoro da 
Silva. A pretendente: AnA MARIAnO CAMARGO, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Marília, SP, data-nascimento: 07/07/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Mariano e de 
Nahir Rocha Mariano.

O pretendente: ERIVALDO InáCIO TAVARES DA SILVA, profissão: mecânico hidraúlico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Anadia, AL, data-nascimento: 11/10/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaziel Inácio Tavares da Silva e de 
Maria José Malaquias Santos da Silva. A pretendente: AnA PAuLA BARROS DE LIMA, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Maceió, AL, data-nasci-
mento: 16/10/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Lopes de Lima e de Maria Grinaura Barros.

O pretendente: ROMáRIO OLIVEIRA LIMA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cândido Sales, BA, data-nascimento: 21/09/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Oliveira Luz e de Maria do Carmo Vieira 
Lima. A pretendente: IREnE MARIA DA COnCEIçãO, profissão: empregada doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Guanambi, BA, data-nascimento: 25/10/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Arcanjo Santos e 
de Olinda Maria da Conceição.

O pretendente: SILVAnO LIMA DE JESuS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 04/04/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro de Jesus e 
de Terezinha dos Santos Lima. A pretendente: SIMOnE PEREIRA BARBOSA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nasci-
mento: 08/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides 
Pereira Barbosa e de Expedita Lima de Souza.

O pretendente: fABIO RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Boquira, BA, data-nascimento: 27/06/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nisvan Irineu dos Santos e de Maria Dalva 
Rodrigues Santos. A pretendente: JEnnIfER CAROL MACEDO DA SILVA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-
nascimento: 28/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José de Macedo e Silva e de Patricia Farias da Silva.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA ROChA, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 05/09/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hélio de Sousa Rocha e de Eliene de 
Oliveira Prates. A pretendente: MARIA EDuARDA DE SOuzA MARquES, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
03/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Pereira Marques e de Maria de Lourdes de Souza Marques.

O pretendente: MIquEAS SILVA DE SOuzA, profissão: técnico em eletrotécnica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/04/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Francisco de Souza e de 
Silvania da Silva Souza. A pretendente: BEATRIz SAnTOS MORAES, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 
30/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristovão da 
Silva Moraes e de Iara Melo dos Santos.

O pretendente: JÚLIO CESAR DA SILVA, profissão: auxiliar de estoque, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em União dos Palmares, AL, data-nascimento: 16/11/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvana Santana da Silva. A preten-
dente: LARISSA EVELLyn DA SILVA, profissão: agente comunitária de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
22/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Magela 
da Silva e de Aparecida Isabel do Prado 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

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

Jornal Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS nATuRAIS 

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

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

O pretendente: BRunO PEREIRA DE LIMA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Eliseu Pereira de Lima e de Lucleide Rodri-
gues Clemente Lima. A pretendente: AnA PAuLA LEITE OLIVEIRA, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valdir Martins Olivei-
ra e de Marcia Gonçalves Leite. R$ 13,45

O pretendente: DJAMALEDDInE TORCh, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Argélia, data-nascimento: 23/10/1988, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, filho de Madjid Torch e de Zohra Maafa. A pretendente: SAnDRA DE OLI-
VEIRA ALVES, profissão: faxineira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 02/09/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Rosalvo Rodrigues Alves e de Maria Jose de Oliveira Alves. R$ 13,45 

O pretendente: MARCOS ROBERTO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1991, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Elizabeth Pereira dos Santos. O 
pretendente: RODRIGO DE SOuzA MEDEIROS, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pirapozinho - SP, data-nascimento: 04/08/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edmilson de Souza Medeiros e de Maria Eloisa 
Machado. R$ 13,45

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: WAGnER DE ASSIS BERTO, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Água Doce do Norte - ES, data-nascimento: 05/08/1996, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião de Assis Berto e de Lení Olimpio de 
Assis. A convivente: JACIAnE GAMBARInI SAnTOS, profissão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pinheiros - ES, data-nascimento: 16/02/2001, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jacintho Moraes dos Santos Neto e 
de Cristina Teixeira Gambarini. R$ 13,45

O convivente: fERnAnDO JOSé ChAGAS VOLPI, profissão: comissário de voo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 06/10/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sérgio Fernando Volpi e de Maria Lucia de 
Almeida Chagas Volpi. O convivente: nESTOR ARIEL PAz hAny, profissão: instrutor 
de idiomas, estado civil: solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 29/03/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Eloy Paz Siles e de Maria Teresa 
Hany Ascimani. R$ 13,45
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALAn CORDEIRO LOPES, profissão: assistente de gerenciamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Idezildo Cordeiro Lopes e de Celina 
Cordeiro Lopes. A pretendente: SARAh BITAnCOuRT DIAS PEREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sandro Dias Pereira e de Marcia 
Bitancourt Dias Pereira.

O pretendente: BRunO DE SOuzA PAIVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/05/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alaides de Souza Paiva. A pretendente: fABIAnA 
fERREIRA DA SILVA, profissão: aux. de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: 
Gentio do Ouro, BA, data-nascimento: 08/09/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jailton Gomes da Silva e de Mirtes Ferreira da Silva.

O pretendente: ISRAEL ROChA SAnTOS, profissão: ajudante de motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/04/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euvaldo Rocha Santos e de Cícera Maria 
do Carmo Santos. A pretendente: MARIA EunILDE DA SILVA, profissão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Vitorino Freire, MA, data-nascimento: 10/10/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimunda Pernambuco da Silva. Es
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Data, hora, local da Assembleia: Aos 16.06.2020, 14hs, na sede social do BMG Lea-
sing S.A. - Arrendamento Mercantil, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 
Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, 
São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convo-
cação publicados no DOESP, nas edições dos dias 06, 09 e 10.06.2020 e no jornal “Empresas 
e Negócios”, nas edições dos dias 08, 09 e 10.06.2020, a assembleia geral foi instalada, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,99% das ações com direi-
to a voto, representativas do capital social da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presi-
didos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire. Or-
dem do Dia: Exame e discussão das seguintes matérias: 1. Retifi cação dos itens 6.6 e 6.7 
das deliberações, bem como do Anexo I da ata da AGOE da Companhia realizada em 
22.04.2020 (“AGOE”), a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização pré-
via do Banco Central do Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco 
BMG S.A. no capital social da Companhia; 2. Consignar a subscrição de 43.374 ações ordiná-
rias nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG 
S.A., em razão da (a) cessão de direito de preferência na subscrição das ações pelos acionis-
tas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo 
Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b) re-
núncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30.04.2020; e (c) 
manifestação de interesse do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formaliza-
do por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22.04.2020; e 3. Alteração do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as ma-
térias constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas e por 
unanimidade de votos, o que segue: 1. Retifi car os itens 6.6 e 6.7 da ata da AGOE, a fi m de 
excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do Brasil 
para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da 
Companhia, de modo que referidos itens passam a vigorar com a seguinte nova redação:  
“6.6. Fazer constar que os acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, 
Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto, nes-
te ato, expressamente cederam seu direito de preferência na subscrição das novas ações a 
eles atribuídas, na proporção de sua participação no capital social da sociedade, ao Banco 
BMG.” “6.7. Em razão do acima exposto e, nos termos do boletim de subscrição anexo à pre-
sente ata como Anexo I, conforme aprovado por todos os acionistas presentes, o Banco BMG 
(i) subscreveu e integralizou, neste ato, em moeda corrente nacional, 318.828.239 Novas 
Ações, correspondentes aos aproximadamente 99,986397% (desconsiderados os números 
após a sexta casa decimal) de participação no capital social da Companhia detidos pelo Ban-
co BMG nesta data e (ii) terá o direito de subscrever e integralizar 36.145 Novas Ações, cor-
respondentes a 0,011335% (desconsiderados os números após a sexta casa decimal) de par-
ticipação no capital social da Companhia detidos pelos demais acionistas presentes nesta 
data e cujo direito de preferência foi cedido ao Banco BMG.” 2. Retifi car o Anexo I da ata da 
AGOE, a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco 
Central do Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no 
capital social da Companhia, de modo que referido anexo passa a vigorar com a redação 
constante do Anexo 5.2 da presente ata. 3. Consignar que, nos termos do boletim de subscri-
ção anexo à presente ata como Anexo 5.3, o Banco BMG subscreveu e integralizou, em moe-
da corrente nacional, as 43.374 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal remanes-
centes, em razão (a) da cessão de direito de preferência na subscrição das ações pelos acio-
nistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricar-
do Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A; (b) da 
renúncia formalizada por João Annes Guimarães em 30.04.2020 ao exercício do seu direito 
de preferência na subscrição de ações na proporção de sua participação no capital social da 
Companhia; e (c) da manifestação de interesse do acionista Banco BMG S.A. na subscrição 
das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22.04.2020. 4. Ten-

do sido verifi cada a subscrição e integralização da totalidade do aumento do capital social 
aprovado na AGOE, nos termos do item 3 acima, alterar a redação do Artigo 5ª do Estatuto 
Social da Companhia, que passa a vigorar da seguinte forma: “Artigo 5º. O capital social da 
companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$760.000.000,00, representado por 
548.028.288 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5. A efi cácia das delibera-
ções acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 
Encerramento: Nada mais a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a pre-
sente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Luciana Buchmann Freire - Secretária. Acio-
nistas Presentes: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Flávio Pentagna Guima-
rães Neto), Flávio Pentagna Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ân-
gela Annes Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Regina Annes Gui-
marães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ricardo Annes Guimarães (por 
Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa) e Antonio Mourão Guimarães Neto (por Eduar-
do Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária. 
JUCESP nº 287.156/20-5 em 06.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo 5.2 - Boletim de Subscrição Firmado em 22.04.2020 e Reti cado em 
16.06.2020. Boletim de Subscrição de Ações, fi rmado em 22 de abril de 2020 e retifi cado em 
16 de junho de 2020, relativo à subscrição de ações do BMG Leasing S.A. - Arrendamen-
to Mercantil, no valor total de R$500.000.000,00, mediante emissão 318.871.613 novas 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, parcialmente subscritas e integralizadas 
em 22.04.2020, conforme indicado na tabela abaixo: Acionistas Subscritores: Banco 
BMG S.A., instituição fi nanceira com sede São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, 
Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomí-
nio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob nº 
61.186.680/000-74. Ações subscritas em 22.04.2020: 318.828.239, Valor Integraliza-
do em 22.04.2020: R$ 499.931.988,30. Total de Ações subscritas em 22.04.2020: 
318.828.239, Total do Valor Integralizado em 22.04.2020: R$ 499.931.988,30. O Ban-
co BMG (i) se compromete a subscrever e integralizar 36.145 Novas Ações em razão da ces-
são de direito de preferência dos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Gui-
marães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães 
Neto e (ii) manifesta, desde já, seu interesse na subscrição da totalidade das sobras das No-
vas Ações, correspondente a 7.229 Novas Ações, caso não seja exercido o direito de preferên-
cia por seu respectivo titular no prazo referido na ata de Assembleia Geral Extraordinária. 
Subscritor: Banco BMG S.A., Marco Antonio Antunes - Diretor Presidente, Flávio Pen-
tagna Guimarães Neto - Diretor de Relação com Investidores. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária.
ANEXO 5.3 - Boletim de Subscrição Firmado em 16.06.2020. Boletim de Subscrição 
de Ações, fi rmado em 16 de junho de 2020, relativo à subscrição de ações do BMG Leasing 
S.A. - Arrendamento Mercantil, no valor total de R$500.000.000,00, mediante emissão 
318.871.613 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, conforme indicado na 
tabela abaixo: Acionistas Subscritores: Banco BMG S.A., instituição fi nanceira com 
sede São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 
01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 
01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob nº 61.186.680/000-74. Ações subscri-
tas em 16.06.2020: 43.374, Valor Integralizado 16.06.2020: R$ 68.011,70, Total de 
Ações subscritas em 16.06.2020: 43.374. Total do Valor Integralizado 16.06.2020: 
R$ 68.011,70. Subscritor: Banco BMG S.A., Marco Antonio Antunes - Diretor Presi-
dente, Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor de Relação com investidores. Mesa: 
Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária.

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 16.06.2020

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 22.04.2020, às 14hs., na sede social do BMG 
Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, localizada na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: 
Tendo sido os editais de convocação publicados no DOESP, nas edições dos dias 10, 14 e 
15.04.2020 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, nas edições dos dias 10, 14 e 
15.04.2020, a AGO foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
titulares de 99,99% das ações com direito a voto, representativas do capital social da 
Companhia. 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório 
da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, em 
edição de 14.02.2020, nas páginas 54 e 55, e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, 
em edição de 14.02.2020, nas páginas 14 e 15. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela 
Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire. 5. Ordem do 
Dia: Exame e discussão das seguintes matérias: I. Em AGO: 5.1 Examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores 
Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; 5.2 Destinação dos 
resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2019; 5.3 Fixação da 
remuneração anual e global dos administradores da Companhia; e 5.4 Eleição do Sr. Ricardo 
Annes Guimarães como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato 
unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na AGO 
de 2021. II. Em AGE: 5.5 Aumento do capital social da Companhia no montante de 
R$500.000.000,00, sujeito à homologação do Banco Central do Brasil; 5.6 Alteração do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação anterior; 5.7 Ratifi cação da 
utilização, pela Companhia, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco BMG 
S.A. (“Banco BMG”) para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco 
BMG; e 5.8 Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações 
acima mencionadas. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias 
constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas e por 
unanimidade de votos, exceto pelas abstenções expressamente indicadas, o que segue: I. Em 
AGO: 6.1 Consignar a abstenção das acionistas Ângela Annes Guimarães e Regina Annes 
Guimarães em relação a esta deliberação e aprovar, por voto favorável de todos os demais 
acionistas presentes, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019. 6.2 Consignar que a Companhia apurou lucro líquido no 
exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de R$ 10.422.618,57, o qual terá a 
seguinte destinação: (i) o montante de R$ 521.130,93, correspondente a 5% do referido lucro 
líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no 
artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 2.475.371,91, correspondente a 25% do lucro 
líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de 
dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 34, 
II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 7.426.115,73 será 
destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 34, III do Estatuto Social da 
Companhia. 6.3 Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao 
recebimento de remuneração no exercício social de 2020. 6.4 Consignar a abstenção do 
acionista Ricardo Annes Guimarães em relação a esta deliberação e aprovar, por voto favorável 
de todos os demais acionistas presentes, a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade nº M-1.339.026 SSP/MG, CPF/ME nº 
421.402.186-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço 
comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1707, Bairro de Lourdes, CEP 30170-001, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado 
até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na AGO de 2021. 6.4.1 O 
conselheiro ora eleito, declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos 
e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e 
apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de 
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. e na regulamentação vigente, em 
especial na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional. O conselheiro tomará 
posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 6.4.2 Em razão 
das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da 
seguinte forma: (i) Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, Carteira de 
Identidade nº M-1.414.160 - SSP/MG, CPF/ME nº 375.156.836-00, na qualidade de Presidente 
do Conselho de Administração; (ii) João Annes Guimarães, brasileiro, divorciado, licenciado 
em matemática, Carteira de Identidade nº MG-207.055 - SSP/MG, CPF/ME nº 373.022.306-25, 
na qualidade de Membro do Conselho de Administração; (iii) Regina Annes Guimarães, 
brasileira, solteira, técnica em turismo, Carteira de Identidade nº M-52.405 - SSP/MG, CPF/ME 
nº 201.130.726-00, na qualidade de Membro do Conselho de Administração; e (iv) Ricardo 
Annes Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade nº 
M-1.339.026 SSP/MG, CPF/ME nº 421.402.186-04, na qualidade de Membro do Conselho de 
Administração após a homologação do Banco Central do Brasil. II. Em AGE: 6.5 Aprovar o 
aumento do capital social da Companhia no valor de R$500.000.000,00, passando o capital 
social dos atuais R$260.000.000,00 para R$760.000.000,00, mediante a emissão de 
318.871.613 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”), pelo 
preço de emissão de aproximadamente R$ 1,57 por ação, calculado na forma do artigo 170, 
§1º, II da Lei das Sociedades por Ações. Como resultado da emissão de ações ora referida, o 
capital social da Companhia passará a ser dividido em 548.028.288 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. 6.6 Fazer constar que os acionistas Flávio Pentagna 
Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e 
Antônio Mourão Guimarães Neto, neste ato, expressamente cederam seu direito de 
preferência na subscrição das novas ações a eles atribuídas, na proporção de sua participação 
no capital social da sociedade, ao Banco BMG, sendo certo que, em razão do aumento de 
participação acionária do Banco BMG na Companhia, a efetiva subscrição e integralização 
destas Novas Ações dependerá da prévia e expressa aprovação pelo Banco Central do Brasil 
para o aumento de participação direta detida pelo Banco BMG na Companhia, nos termos da 
Resolução nº 2.723, conforme alterada. 6.7 Em razão do acima exposto e, nos termos do 
boletim de subscrição anexo a presente ata como Anexo I, conforme aprovado por todos os 
acionistas presentes, o Banco BMG (i) subscreveu e integralizou, neste ato, em moeda corrente 
nacional, 318.828.239 Novas Ações, correspondentes aos aproximadamente 99,986397% 
(desconsiderados os números após a sexta casa decimal) de participação no capital social da 
Companhia detidos pelo Banco BMG nesta data e (ii) terá o direito de subscrever e integralizar 
36.145 Novas Ações, correspondentes a 0,011335% (desconsiderados os números após a 
sexta casa decimal) de participação no capital social da Companhia detidos pelos demais 
acionistas presentes nesta data e cedidos aos Banco BMG, sendo certo que a efetiva subscrição 
e integralização destas Novas Ações pelo Banco BMG dependerá da prévia e expressa 
aprovação pelo Banco Central do Brasil para o aumento de participação direta detida pelo 
Banco BMG na Companhia, nos termos da Resolução nº 2.723, conforme alterada. 6.8 Nos 
termos do artigo 171 da Lei das S.A., fi ca assegurado ao acionista ausente, o seu direito de 
preferência na subscrição das 7.229 Novas Ações remanescentes, correspondentes aos 
0,002267% (desconsiderados os números após a sexta casa decimal) de participação no 
capital social da Companhia de é titular na presente data. O prazo para exercício do direito de 
preferência será de 60 dias, contados a partir da publicação do aviso aos acionistas, que 
conterá os demais termos e condições para o exercício do direito de preferência. 6.8.1 Após o 
término do prazo para o exercício do direito de preferência acima previsto, as eventuais sobras 
de Novas Ações não subscritas serão rateadas entre os acionistas que tiverem manifestado 
interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição. Durante a rodada de 
sobras, será facultado aos acionistas manifestar interesse em quantidade de sobras superior à 
que teriam direito. 6.8.2 Uma vez concluída a subscrição e integralização das ações 
decorrentes do aumento do capital social aprovado neste ato, uma nova Assembleia Geral da 
Companhia deverá ser convocada para homologar o aumento de capital. 6.9 Aprovar a 
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º - O capital social da companhia, parcialmente subscrito e 
integralizado, é de R$760.000.000,00, representado por 548.028.288 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” 6.10 Consolidar o Estatuto Social da Companhia em 
decorrência das alterações estatutárias acima aprovadas, passando o Estatuto Social a vigorar 
com a redação constante do Anexo II a presente ata. 6.11 Ratifi car a utilização, pela 
Companhia, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco BMG para todas as 
instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que 
compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. 6.12 A efi cácia das deliberações acima 
está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada 
a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Luciana Buchmann Freire - Secretária. 
Acionistas Presentes: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon), 
Flávio Pentagna Guimarães (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ângela 
Annes Guimarães (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Regina Annes 
Guimarães (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ricardo Annes Guimarães 
(por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Antonio Mourão Guimarães Neto (por 
p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretário. 
JUCESP nº 287.155/20-1 em 06.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição: Boletim de Subscrição de Ações relativo à subscrição 
de ações do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, no valor total de 
R$500.000.000,00, mediante emissão 318.871.613 novas ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal, parcialmente subscritas e integralizadas nesta data, conforme indicado 
na tabela abaixo: Acionistas Subscritores - Ações subscritas - Valor Integralizado: 
Banco BMG S.A., instituição fi nanceira com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 
10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, 
Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova 
Conceição, CNPJ/ME nº 61.186.680/000-74: 318.828.239, R$ 499.931.988,30; Total: 
318.828.239, R$ 499.931.988,30. Desde que obtida autorização prévia pelo Banco Central 
do Brasil, nos termos do artigo 8º, caput e §1º da Resolução nº 2.723, de 31.05.2000, 
conforme alterada, o Banco BMG (i) se compromete a subscrever e integralizar 36.145 
Novas Ações em razão da cessão de direito de preferência dos acionistas Flávio Pentagna 
Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e 

Antônio Mourão Guimarães Neto e (ii) manifesta, desde já, seu interesse na subscrição da 
totalidade das sobras das Novas Ações, correspondente a 7.229 Novas Ações, caso não seja 
exercido o direito de preferência por seu respectivo titular no prazo referido na ata de 
Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo, 22.04.2020. Marco Antonio Antunes - 
Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretário. Banco BMG S.A. - Marco Antonio 
Antunes - Diretor Executivo, Eduardo Mazon - Diretor Executivo. 
Anexo II - Estatuto Social - BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil - 
Capítulo I - Da Denominação, Sede e Duração: Artigo 1º - BMG Leasing S.A. - 
Arrendamento Mercantil reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais 
aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade terá sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição. § Único - A 
Sociedade poderá participar de sociedades, inclusive subsidiárias, no país ou no exterior, 
visando ao incremento de seus objetivos sociais. Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade 
é indeterminado. Capítulo II - Dos Objetivos em Geral: Artigo 4º - A Sociedade terá 
como objetivo social exclusivo a prática das operações de arrendamento mercantil defi nidas 
na Lei nº 6.099 de 12.09.74, observadas as disposições das legislações em vigor. Capítulo III 
- Capital e Ações: Artigo 5º - O capital social da companhia, parcialmente subscrito e 
integralizado, é de R$760.000.000,00, representado por 548.028.288 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - Cada ação terá direito a um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - As ações sempre serão emitidas depois de 
inteiramente integralizadas sendo permitida a emissão de títulos múltiplos. Artigo 8º - O 
desdobramento de títulos múltiplos será efetuado por preço não superior ao custo, e nada 
impedirá ou difi cultará a livre negociação de ações, a qualquer tempo. Artigo 9º - É fi xado 
em 60 dias o prazo para pagamento de dividendos aprovados na Assembleia Geral e 
distribuição de ações provenientes do aumento do capital, contados da data da publicação da 
respectiva ata. Artigo 10º - Os títulos, cautelas e certifi cados de ações, deverão ser assinados 
por dois diretores ou por um diretor juntamente com Procurador devidamente autorizado. 
Capítulo IV - Da Administração: Artigo 11 - A administração da Sociedade compete ao 
conselho de administração e à diretoria. A remuneração dos administradores será fi xada pela 
Assembleia Geral, levando em conta os critérios da Lei. Conselho de Administração: 
Artigo 12 - O conselho de administração compõe-se de 03 a 10 conselheiros, acionistas, 
eleitos pela Assembleia Geral e destituíveis a qualquer tempo. Artigo 13 - O presidente do 
conselho será escolhido pela Assembleia Geral, sendo substituído pelo conselheiro que o 
presidente indicar, na eventualidade, ou, na falta de indicação, pelo conselheiro mais idoso. § 
Único - O presidente do conselho de administração deterá além de seu voto, o voto de 
desempate nas decisões do colegiado e acompanhará, além de orientar, a execução das 
medidas que o conselho de administração recomendar à diretoria. Artigo 14 - No caso de 
vaga, o conselheiro será designado pelo conselho de administração para exercer o mandato 
até a realização da primeira assembleia geral seguinte. Artigo 15 - O prazo de gestão dos 
conselheiros será de 03 anos, podendo ser reeleitos. § Único – Findo o mandato, os membros 
do conselho de administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos 
novos eleitos. Artigo 16 - O conselho será convocado por seu presidente e os seus trabalhos 
serão instalados com a presença da metade de seus membros, inclusive o presidente. Artigo 
17 - O conselho de administração tem a competência que a lei lhe confere e mais as seguintes 
atribuições: I - Autorizar a alienação ou oneração de bens, assim como obrigações não 
incluídas nas operações passivas da Sociedade; II - Deliberar sobre a emissão de ações ou 
bônus de subscrição; III - Deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências, dependências 
ou escritórios em qualquer parte do território brasileiro, observadas as prescrições legais e 
regulamentares; IV - Designar diretor para o preenchimento de vaga, cujo mandato expirará 
com o término dos mandatos dos demais diretores; V - Defi nir as normas gerais relativas à 
participação dos diretores e empregados nos lucros da Sociedade; VI - Deliberar sobre 
qualquer matéria não regulada neste Estatuto, resolvendo os casos omissos. § Único - O 
conselho de administração poderá fazer os diretores se submeterem a limites fi xados pelo 
conselho de administração ou a autorizações desse órgão emanadas para a contratação de 
operações ativas ou passivas da Sociedade. Diretoria: Artigo 18 - A diretoria é composta de 
02 a 06 diretores sem designação especial, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 
conselho de administração. Artigo 19 - Além das atribuições previstas em lei, compete ainda 
aos diretores: I - Reunir-se sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação 
de qualquer um dos diretores; II - Planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades 
da Companhia, exercendo as funções executivas e decisórias; III - Exercer a supervisão geral 
de todos os negócios da Companhia, coordenando e orientando suas atividades; e IV - Fazer 
com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo conselho de 
administração. Artigo 20 - Os diretores serão substituídos por designação do conselho de 
administração, nos casos de impedimento e de vaga. Artigo 21 - O prazo de gestão dos 
diretores será de 03 anos, podendo ser reeleitos. § Único - Findo o mandato, os diretores 
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 22 - 
Nos atos e operações que envolvem a responsabilidade da Sociedade, esta será representada 
por dois diretores, em conjunto ou por um diretor conjuntamente com um procurador munidos 
dos poderes necessários ou ainda por 02 procuradores, em conjunto munidos dos poderes 
necessários. Artigo 23 - Na constituição de procuradores, a Sociedade será representada por 
02 diretores. Artigo 24 - As procurações outorgadas pela Sociedade especifi carão os poderes 
concedidos e o prazo de duração do mandato. § Único - Em caráter excepcional, a Sociedade 
poderá ser representada por um único procurador ou diretor, outorgado o mandato ou poder 
sempre específi co para cada caso, mediante prévia deliberação da diretoria. Artigo 25 - Os 
contratos de arrendamento mercantil que a Sociedade celebrar serão formalizados por 
instrumento público ou particular, neste devendo constar obrigatoriamente especifi cações 
determinadas pelo Banco Central do Brasil, sob pena de nulidade. § Único - Referidos 
contratos obedecerão os prazos mínimos e os critérios, relativos à opção de compra facultada 
à empresa arrendatária, fi xadas pelo Banco Central do Brasil. Artigo 26 - É vedado à 
Sociedade coobrigar-se por aceite, aval, fi ança ou qualquer outra modalidade de garantia, 
excetuando-se somente a modalidade de coobrigação prevista no artigo 34 do Regulamento 
anexo à Resolução nº 980, de 13.12.1984 e outras obrigações vinculadas a operações 
fi rmadas com sociedades de crédito, fi nanciamento e investimento, destinadas ao 
refi nanciamento de contratos de arrendamento mercantil. Capítulo V - Da Assembleia 
Geral: Artigo 27 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos quatro primeiros 
meses após o término do exercício social, convocada pelo conselho de administração para 
deliberar, sobre os assuntos de sua competência, nos termos da Lei. § Único - A Assembleia 
Geral poderá ser convocada também pelos órgãos ou pessoas previstas no § único do Artigo 
123 da Lei Federal nº 6.404 de 1976. Artigo 28 - A Assembleia Geral será instalada por um 
dos diretores, devendo ser presidida por um dos acionistas o qual escolherá dentre os 
acionistas presentes um para servir como secretário. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: 
Artigo 29 - A Sociedade terá um conselho Fiscal composto de 03 membros efetivos e igual 
número de suplentes cujo funcionamento ocorrerá nos exercícios sociais em que for instalado 
a pedido de acionistas, nas condições previstas em lei. Artigo 30 - Na oportunidade da 
instalação do conselho Fiscal, a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do 
conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VII - Do Exercício Social 
e Demonstração Financeira: Artigo 31 - O exercício social terá a duração de um ano e 
terminará em 31 de dezembro devendo ser levantados os balancetes mensais e balanços 
gerais, estes nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Artigo 32 - Ao fi m de cada 
exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as 
demonstrações fi nanceiras previstas pela lei. Capítulo VIII - Lucros, Reservas e 
Dividendos: Artigo 33 - O lucro será apurado conforme as prescrições legais. Artigo 34 - 
O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: I - 5% serão aplicados na constituição 
da reserva legal até o limite de 20% do Capital Social; II - 25% do lucro líquido ajustado, na 
forma do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, serão destinados ao pagamento dos 
dividendos obrigatórios; III - No exercício em que os lucros a realizar ultrapassarem o total do 
lucro líquido deduzido das parcelas previstas pelos artigos 193 a 196 da Lei Federal nº 
6.404/76, a Assembleia Geral poderá, na proposta do conselho de administração, destinar o 
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar; IV - Até o saldo remanescente poderá ser 
destinado a reserva para o aumento do capital social. § 1º - Conforme deliberação da 
Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o 
capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação 
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante 
dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. § 2º - É facultado ao 
conselho de administração, conforme as normas gerais que defi nir (artigo 17, V), atribuir 
participação aos diretores e empregados nos lucros da Sociedade de até 10% do resultado do 
exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. § 3º 
- A participação aos empregados de que trata o § anterior constituirá antecipação do direito 
previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se 
ajustará. Artigo 35 - A Assembleia Geral, por proposta do conselho de administração, poderá 
deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício, de acordo com os critérios e limites da Lei. 
Artigo 36 - O conselho de administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral. § 1º - A Sociedade poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos 
mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais e quinquemestrais, respeitado o limite legal. § 
2º - O conselho de administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a 
título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9249/95, em substituição total ou 
parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, ainda, em 
adição aos mesmos. Capítulo IX - Das Disposições Gerais: Artigo 37 - À Sociedade 
aplicam-se, no que couberem, as mesmas condições estabelecidas para o funcionamento de 
instituições fi nanceiras na Lei nº 4.595 de 31.12.1964 e legislação posterior relativa ao Sistema 
Financeiro Nacional, especialmente no que diz respeito à competência privativa do Banco 
Central para a concessão das autorizações previstas no inciso IX do artigo 10 da Lei nº 4.595 
de 31.12.64. Artigo 38 - A Sociedade respeitará as normas de auditoria, as normas e os 
limites operacionais, assim como a disciplina sobre a coligação e a interdependência fi xados 
pelo Banco Central do Brasil. Artigo 39 - A Sociedade sujeitar-se-á às instruções 
complementares que forem baixadas pelo Banco Central do Brasil, para a execução do 
Regulamento anexo à Resolução nº 980 de 31.12.1984, inclusive as que determinarem as 
normas específi cas de auditoria e contabilidade aplicáveis às operações sociais. Artigo 40 - 
Aos dirigentes, empregados e auxiliares da Sociedade, salvo a relação de trabalho, não é 
permitido contratar com a Companhia, diretamente ou por interposta pessoa natural ou 
jurídica, salvo por deliberação expressa do conselho de administração. Capítulo X - Da 
Liquidação: Artigo 41 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à 
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação.
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Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22.04.2020

Colniza Colonização Comércio e Indústria Ltda 
CNPJ n.º 43.424.134/0001-42-NIRE 35.201.076.828

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Ficam convocados os Srs. Sócios para reunião a ser realizada, no dia 31 de agosto de 2020, às 09hs, em primeira 
convocação, na sede da Sociedade na Avenida Doutor Chucri Zaidan,  80, bloco C, 4.º andar, Vila Cordeiro, São 
Paulo, SP, CEP 04383-110, e em segunda convocação, às 10h, no mesmo dia e local, para discutir e deliberar 
acerca da seguinte ordem do dia: alteração contratual constando a retirada da Sociedade do cotista Durval Heitor 
de Mendonça. São Paulo, 07 de agosto de 2020. Administradores. Colniza Colonização Comércio e Indústria Ltda.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 30 de abril de 2020, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE 1
S/A (Companhia), localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-
010, na cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações
representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.
Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert Eppenstein de
Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do dia: (i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) deliberar sobre distribuição de lucros retidos em anos
anteriores; e (iv) fixar remuneração global dos administradores para o exercício de 2020. DELIBERAÇÕES:
após discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas, à unanimidade e sem ressalvas: (i)
Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, publicada no jornal Diário Oficial do Estado
de São Paulo à página 180 no dia 30 de abril de 2020 e no jornal Empresas & Negócios à página 07 no dia 30 de
abril de 2020. (ii) Verificado o resultado positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os acionistas: a)
aprovaram a destinação de R$ 2.709.492,45 (dois milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e dois
reais e quarenta e cinco centavos) para constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; b)
ratificaram a distribuição de lucros do exercício de 2019 no valor total de R$ 49.816.395,86 (quarenta e nove
milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e novena e cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo R$
29.816.395,86 (vinte e nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e novena e cinco reais e oitenta e seis
centavos) pagos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) pagos
no mês de março de 2020; c) aprovaram a retenção do lucro remanescente, no valor de R$ 1.663.960,77 (um
milhão, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), em conta de reserva
de lucros. (iii) Ratificaram a distribuição de lucros retidos de exercícios anteriores no valor de R$ 32.183.604,14
(trinta e dois milhões, cento e oitenta e três mil seiscentos e quatro reais e quatorze centavos) pagos nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2019. (iv) Aprovaram a fixação da remuneração global da administração da
Companhia para o exercício 2020 em até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Os acionistas
resolveram, também por unanimidade, considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a inobservância dos
prazos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/1976. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente);
Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus
administradores, Lucas Botelho Mattos, Túlio Botelho Mattos, Hubert Eppenstein de Carvalho e Tárcio José de
Assis Fonseca Barbosa. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Lucas Botelho
Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de Carvalho - Secretário da Mesa - Acionista: CANOPUS
HOLDING S/A - Lucas Botelho Mattos - Túlio Botelho Mattos - Hubert Eppenstein de Carvalho - Tárcio José
de Assis Fonseca Barbosa - JUCESP -10/08/2020 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP -
Certifico o registro sob o nº: 300.835/20-6 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0033663-33.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Marcelino Gomes domiciliado em local incerto e não sabido, que 
lhe foi movida Ação Execução de Titulo Extrajudicial por Adidas Ag, Adidas International Marketing 
B.v,, Asics Brasil, Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos Ltda. e Asics Corporation, alegando 
em síntese: a parte ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 2.253.023,54 por danos 
materiais e R$204.122,74 pelos honorários advocatícios sucumbenciais. Encontrando-se a parte ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo 
de 20 dias. Sao Paulo 13/08/2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042247-14.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 19ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Guangyou Wang, CNPJ 14.447.850/0001-47, Xiaohuang Lin 
ME, CNPJ09.561.519/0001-13, Zhan Shengmiao–ME CNPJ 05.895.219/0001-10, Zhang Jiancong 
ME CNPJ14.059.381/0001-99, Zhuiyun Guo,CNPJ 13.710.633/0001-35, Dueto Comércio Varejista 
CNPJ 21.692.197/0001-47, Jingrong Presentes-ME, CNPJ 06.245.467/0001-88, Chen Xuejan ME, 
CNPJ 09.260.536/0001-10 e Wenwen Zhou–ME, CNPJ 07.704.201/000-80 que lhes foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Asics Corporation e outro, alegando em 
síntese o Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 20.000,00 por 
estarem reproduzindo suas marcas ``Asics Corporation´´ e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1035623-17. 2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) corréu Yossef Ibrahin Hanna ME, CNPJ 13.503.041/0002-23, que lhe foi 
proposta uma ação de Busca e Apreensão por parte de Adidas AG e outro, alegando em síntese: 
que ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2020.  

Edital de Citação Prrazo de 20 dias. Processo Nº 1003025-20. 2019.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Mendes, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)José Clécio da Costa Nobre - ME, CNPJ 68.408.004/0001-47,com endereço 
à Rua Inez Maria Reis, 192, Vila Monte Alegre, CEP 13142-512, Paulinia - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento Ltda, 
alegando em síntese: Inadimplência de faturas do Contrato de Serviços "Sem Parar". Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Paulinia, aos 24 de julho de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 60 dias. Processo Nº 1003136-82. 2018.8.26.0575 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de São José do Rio Pardo, Estado de SP, Dr(a). Wyldensor Martins Soa 
res, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Logistica e Transportes Rio Pardo Ltda ME, CNPJ 62.240. 
387/0001-00,com endereço à rua Guido Riguetti, 477, Vila Verde, CEP 13720-000,Sao Jose do Rio 
Pardo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., alegando em síntese: objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.673,15 
Referente a fatura de nº 189383555, com venc. em25/05/2015, Fatura de nº 192867597, com venc. 
em 25/06/2015, Fatura de Nº 196406021, com venc. em 27/07/2015 e Fatura de Nº 199938909, 
com venc. em 25/08/2015, vencidas e não paga . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 60 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006781-17. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Fernanda 
Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Geraldo Alves da Silva Gomes, CPF 
086.810.318-72, que lhe foi movida uma ação de Cumprimento de Sentença, por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 49.625,80 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.513,§2º,IV,do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc.0009067-29.2018.8.26.0011. A Drª.Rosana Moreno Santiso 
Juíza de Direito da 3ªVC do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Ausiliare Telecom & 
Informatica Ltda, CNPJ Nº 74.308.248/0001-50 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 
dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença 
que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em 
lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por edital, da penhora do lote 37 da 
quadra CW do empreendimento Ninho Verde Gleba II, registrado sob a matrícula 25.739 do Cartório 
de Registro de Imóveis de Botucatu/SP. do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Ausiliare Telecom & Informatica Ltda, 74.308.248/0001-50.”. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Nada Mais. Inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente nos autos, sua impugnação.. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0006948-51. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira 
Jorge, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio De Homero Maria Conceição, Brasileiro que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Iintimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de 34.179,38, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000170-75. 2020.8.26.0420 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da Vara Única, do Foro de Paranapanema, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Henrichs 
Favero, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sergio Fernandes Gonçalves, RG 8681891, CPF 
010.963.078-55, com endereço à Rua Inacio Pereira dos Santos, 60, Centro, CEP 06871-020, 
Itapecerica da Serra - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 31.657,37 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete 
centavos, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0005325-45. 2020.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Edmundo Lellis Filho, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Emerson dos Santos, Brasileiro, RG 450652282, CPF 311.878.318-40, com 
endereço à Rua America do Sul, 285, Parque Novo Oratorio, CEP 09270-410, Santo André - SP 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana, CNPJ 58.250.689/0001-92. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 7.915,25 (sete mil, novecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos) ara março de 2020 , 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000359-22. 2020.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes 
de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernanda Rosa da Silva, Brasileiro, RG 4560435, 
CPF 01450787100, com endereço à Rua Seis, 19, Vila Santana, CEP 07640-000, Uruacu - GO que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por "União Social 
Camiliana, CNPJ n. 58.250.689.0001\92". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 12.126,91 (fl. 19), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ 55.323.455/0001-30 - NIRE 35.300.063.309

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17 de Junho de 2020
Aos 17/06/2020. às 09h, na Sede Social, em São Paulo/SP, na avenida Nove de Julho, n° 3.981, Jardim Paulista, CEP 01407-100, 
reuniram-se em A.G.O.E realizada nos termos do § Único, do Artigo131. da Lei 6404/76. convocada pelo Edital de Convocação, 
mediante correspondência pessoal, nos termos do § 4°, do artigo 124. da Lei 6404/76, estando presentes acionistas representando 
cem por cento do capital social com direito a voto, como se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro Registro de Presenças de 
Acionistas", seguidas das anotações legais. Na forma dos Estatutos, assumiu a Presidência dos trabalhos a Diretora Presidente da 
Companhia Sra. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, que convidou a mim, Lair Alberto Soares Krahenbuhl, para Secretário. Iniciados 
os trabalhos a Presidência solicitou a mim, Secretário, que efetuasse a leitura aos presentes do referido Edital de Convocação, 
o que o fiz, e seu teor é o quanto segue: Convocamos aos Srs. acionistas da sociedade, para reunirem-se em A.G.O.E, que se 
realizará às 9h, do dia 17/06/2020, em sua sede social Avenida Nove de Julho, n° 3.981, Jardim Paulista, SP, a fim de deliberarem 
sobre: a) Aprovação das Demonstrações Financeiras e das Contas dos Administradores do exercício de 2019; b) Aprovação 
do valor de dividendos a serem pagos no exercício de 2020; c) Eleição para a Diretoria do período de 01/09/2020 a 31/08/2023. 
SP, 08/06/2020. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente. Deliberações a) Foram aprovadas sem ressalvas ou 
reservas as Demonstrações Financeiras e as Contas dos Administradores do exercício de 2019, publicadas no DOESP, página 
13, e Jornal Empresas e Negócios, página 5, ambas no dia 11/06/2020; b) Foram aprovados pagamentos de dividendos no 
valor de R$ 250.000,00; c) Foram eleitos para a Diretoria no período 01/09/2020 a 31/08/2023: Diretora Presidente: Ceci 
Soares Krahenbuhl Piccina; Diretora Administrativa: Célia Soares Krahenbuhl; Diretor Técnico e Imobiliário: Lair 
Alberto Soares Krahenbuhl. Encerramento: Não havendo qualquer outra manifestação entre os presentes, a Presidência 
suspendeu a sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata. Reaberta esta, foi Lida, achada conforme e por todos 
assinada. SP, 17/06/2020. (a) Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembleia; (a) Lair Alberto Soares Krahenbuhl, 
Secretário da Assembleia, assinam, ainda, os acionistas presentes: Alberto Morato Krahenbuhl Junior; Beatriz KrahenbuhI Silveira 
Piccina; Ceci Soares Krahenbuhl Piccina; Célia Soares Krahenbuhl; Cynthia de Lima Krahenbuhl; Guilherme Krahenbuhl Silveira 
Fontes Piccina; Julia de Lima Krahenbuhl; Lair Alberto Soares Krahenbuhl; Pedro Augusto de Lima Krahenbuhl. Confere com a ata 
transcrita em livro próprio. Lair Alberto Soares Krahenbuhl - Secretário da Assembleia; Ceci Soares Krahenbuhl 
Piccina - Presidente da Assembleia. JUCESP n° 284.409/20-0 em 03/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A recuperação 
econômica 

começa, o que 
sua marca está 

fazendo?
Carlos Costa (*)

A pandemia da Covid-19 
afetou o ambiente de negócios 
de grande parte das empresas 
do Brasil e do mundo. 

Ainda que uma pequena 
parcela tenha incorporado o 
bom e velho ditado popular: 
“enquanto uns choram, outros 
vendem lenços” e tenham se 
saído bem na crise (princi-
palmente os e-commerces), a 
grande maioria tenta reverter 
o cenário de perdas de clientes 
e fluxo de caixa. 

Diante de tantos desafios 
que estão longe de terminar e 
que ainda parecem difíceis de 
lidar, o que nem todos os em-
presários estão se atentando é 
que a largada para construir a 
longa jornada de recuperação 
já foi dada desde março. 

Para que as empresas con-
sigam chegar ao final da pan-
demia, alguns pontos devem 
ser levados em consideração 
e trabalhados com atenção. 
Antes de mais nada, é de ex-
trema importância reavaliar 
o portfólio dos produtos e 
serviços oferecidos, pois em 
muitos casos, o carro-chefe 
pode não fazer sentido neste 
momento, entretanto outras 
soluções podem ser eficazes 
para o contexto atual. 

Para analisar esse ponto, 
reflita se os produtos/serviços 
podem ser comprados pela 
internet, se possui fotos sufi-
cientes para que as pessoas se 
interessem mesmo sem tê-lo 
em mãos, ou se é necessário 
adaptá-los para que fiquem 
mais interessantes à realidade 
das pessoas que estão em iso-
lamento.

Pensando até mesmo em 
uma possível ação de valoriza-
ção do comércio local, unir for-
ças é uma opção super interes-
sante e viável para o momento. 
Mapeie possíveis produtos/
serviços complementares ao 
seu negócio e que poderiam 
ser uma excelente opção de 
compra conjunta para os con-
sumidores. Além de atingir o 
público do seu parceiro, e vice 
versa, estimula a expansão de 
ambos os negócios.

O segredo ainda é equilibrar 
a redução de suas margens 
com uma oferta interessante 
que, em primeiro lugar, man-
tenha os clientes atuais e, em 
segundo lugar, possa gerar 
experimentação em públicos 
que normalmente não estariam 
no radar. 

Presumo que ao longo 
desta pandemia sua empresa 
já tenha passado por can-
celamentos de contratos de 
vendas, reduções de valores e 
de equipe, renegociações com 
fornecedores, etc. O ponto 
central aqui é, se o seu negó-
cio não flexibilizou nenhuma 
condição até o momento, 
ainda não entendeu o que está 
acontecendo com a economia 
do mundo todo. 

Em relação à importância de 
agregar valor ao produto/ser-
viço, existe também um ponto 
muito interessante e realista de 
ser tocado, que pode ser muito 
bem explicado pelo famoso 
bordão: “quem não é visto, não 
é lembrado”. Definitivamente a 
crise não é o momento da marca 
ser esquecida - principalmente 
nesta que é diferente de todas 
as outras. Em outros tempos, 
investimentos em comunica-
ção seriam um dos primeiros 
itens a serem cortados do 
budget das empresas, mas, 
para o atual momento, não é 
o mais aconselhável. Agora é 
hora de de plantar novas ideias 
na mente de seus clientes e 
consumidores. 

A colheita poderá não ser 
tão rápida quanto gostaria, 
mas o segredo da continui-
dade de seu negócio mora aí. 

(*) - É publicitário de formação e 
ocupa o cargo de diretor executivo 

e especialista em planejamento 
criativo da Agência Ecco.
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Matéria de capa

“Especialistas 
apontam como 

deve ser o 
novo normal no 
relacionamento 

entre clientes 
e empresas, 

cidadãos e 
governos.

São Paulo, terça-feira, 18 de agosto de 20206

Mudanças que antes pareciam lentas, como a adoção do 
home office, tiveram que acontecer quase que de um 
dia pro outro. Em poucas semanas, o governo precisou 

criar uma maneira de bancarizar milhões de brasileiros para 
fazer chegar às famílias o auxílio emergencial. E grande parte 
das empresas teve que entrar de vez no mundo digital para não 
fechar as portas.

Em webinar promovido pelo Serpro, especialistas do setor 
público e privado discutiram os impactos da atual crise e apon-
taram algumas tendências tecnológicas relativas à experiência de 
clientes e cidadãos no relacionamento com empresas e governos. 
Conheça um pouco sobre quatro delas.

Identidade Digital - É a versão digital do documento de 
identidade de um país. Mais do que isso, reúne as principais 
informações de registro do cidadão em um cadastro único, subs-
tituindo a miríade de documentos analógicos hoje existentes. 
Sua segurança é garantida por criptografia, como na certificação 
digital, eliminando o risco de falsificações. 

No entanto, diferentemente da certificação digital, que hoje 
alcança uma pequena parcela da população, uma identidade 
digital que faça jus ao nome tem que ser universal e gratuita para 
todos os cidadãos. Com ela, todos ganham. Mais comodidade para 
o cidadão. Mais possibilidades para empresas explorarem novas 
experiências e serviços, gerando novos negócios. Mais economia e 
racionalidade para o governo. Além de mais segurança para todos.

Um bom exemplo é o caso da Estônia. Neste pequeno país 
europeu, os habitantes utilizam um documento único com o qual 
é possível acessar quase todos os serviços públicos de forma 
online. Trata-se de um cartão dotado de chip que reúne registros 
de identidade, de motorista, passaporte, entre outros.

Luiz Miyadaira, diretor de Serviços Públicos Digitais do Minis-
tério da Economia, estimou que a adoção dessa tecnologia pode 
mitigar fraudes, como o uso indevido de nomes de terceiros, que 
hoje representam cerca de 2% de todos os pagamentos anuais 
no Brasil. Destacou ainda democratização do acesso a serviços, 
citando o caso da Índia que, após a implantação do seu modelo 
de identidade digital, passou de 30% para 80% da população 
bancarizada.

O desenvolvimento tecnológico é a resposta da humanidade para as necessidades e problemas encontrados pela sociedade. Com a pandemia, a 
tecnologia teve que, mais do que nunca, acelerar seus passos a fim de criar novas soluções para proteger as pessoas e preencher 

as lacunas do distanciamento social.

Transações transparentes - Já pensou em entrar num su-
permercado ou numa loja, escolher um produto, pegar e sair sem 
passar no caixa? Isso já é possível em alguns lugares do mundo: o 
exemplo mais conhecido é o da Amazon Go. Funciona com senso-
res e câmeras dentro dos estabelecimentos que registram todos 
os movimentos dos clientes e realizam a cobrança automática dos 
produtos no cartão de crédito dos clientes cadastrados na loja.

Esse modelo de consumo, chamado de transações transparen-
tes, parece muito distante da realidade da maioria dos países, mas, 
de acordo com os especialistas que participaram do webinar, o 
Brasil pode estar mais apto a aproveitá-lo do que imaginamos. De 
acordo com Rafael Ferreira, head de Produtos de Informação e 
Inteligência do Serpro, Estados Unidos e Europa têm identidades 
muito descentralizadas (51 identidades diferentes só nos EUA). 

Por isso, as empresas atualmente estão confiando em seus 
próprios cadastros para realizar esse tipo de transação. No en-
tanto, segundo ele, o Brasil já tem um cadastro unificado e está 
agora indo para a identidade digital única. Com isso, as empresas 
vão poder validar essas informações com muito mais facilidade 
e segurança.

DEsEnvolvIMEnTo

senior.com/reprodução

"Esse ciclo de informação no Brasil é mais simples do que 
lá fora. É claro que lá fora existe mais investimento, mas e eu 
acho que esse investimento já está vindo para cá. E está em 
todas as três pontas: no cidadão, para utilizar essas soluções; 
no governo, para disponibilizar essas informações da maneira 
segura; e também nas empresas, que vão fazer girar esses dois 
fatores. Por isso é que acredito que o Brasil tem chance de 
fazer essa mudança mais rapidamente e com mais segurança 
que outros países", avaliou.

Prova de vida digital - Essa é uma modalidade de identificação 
que já está em testes no governo federal e que, quando plena-
mente implantada, vai facilitar a vida de milhões de brasileiros. 
Atualmente, o aposentado, pensionista ou outros beneficiários 
do governo federal têm que comparecer regularmente ao órgão 
pagador, normalmente os bancos, para confirmar que está vivo 
e continuar recebendo seu benefício. 

A prova de vida digital pretende fazer essa apresentação e 
identificação por meio de tecnologias de biometria facial em 
dispositivos móveis, sem a necessidade de comparecimento a 
um balcão físico. INSS, Serpro e Dataprev estão realizando um 
projeto-piloto com 500 mil brasileiros selecionados para utilizar 
o serviço.

A solução também é útil para empresas que podem, com seguran-
ça, entregar mais comodidade 
aos seus clientes. Abertura de 
contas bancárias, assinatura de 
contratos de aluguel com imobi-
liárias, confirmação de matrícula 
em universidades, autenticação 
para compras de produtos, tudo 
isso poderá ser feito diretamente 
de casa, com uma selfie e um 
sorriso no celular.

Transformação digital de 
governos e empresas - A 
pandemia vai acelerar o pro-
cesso de transformação digital 
de governos e empresas. Isso 
significa que cada vez menos 
será preciso ir a um balcão físico para adquirir produtos e serviços 
nas empresas ou para acessar um serviço público. As já citadas 
"prova de vida digital" e "identidade digital" são dois exemplos 
que enquadram-se nesse grande contexto.

"O mundo mudou. As coisas podem ficar mais práticas. A 
pandemia foi um acontecimento bastante abrupto e acredito que 
podemos tirar coisas boas para o mundo privado e público. Ela 
vai nos forçar a pensar diferente. É uma questão de adaptação da 
população e adaptação principalmente das empresas. Acho que 
esse é o grande legado que essa pandemia vai deixar", analisou 
Gabriel Boseli, da XP Investimentos.

Opinião semelhante à de Rafael Ferreira, para quem a veloci-
dade da transformação para serviços digitais vai só aumentar. Ele 
avalia que quando as coisas puderem voltar ao normal, ao novo 
normal, as pessoas não vão querer recuar mais. 

"Se eu consigo trabalhar de casa, se eu consigo comprar um 
carro sem ir à concessionária, por que eu não posso acessar des-
sa maneira aquele serviço que é até mais simples? A sociedade 
vai ficar mais exigente. Ninguém vai poder nem querer ficar 
parado com serviços ruins e experiência do usuário ruim daqui 
em diante", avaliou. Segundo Luiz Miyadaira esse processo de 
transformação digital já está em execução no governo federal, 
que, nos últimos 18 meses, já automatizou 800 serviços públicos 
de um total mapeado de mais de 3,6 mil. 

De acordo com ele, isso representou uma economia anual de 
cerca de dois bilhões de reais e quase 150 milhões de horas de 
burocracia eliminadas. Como em tudo que a tecnologia alcança, 
a transformação digital parece ser um caminho sem volta e com 
benefícios para todos os atores sociais envolvidos: Estado, cida-
dãos e empresas.

Fonte e mais informações: 
(https://www.youtube.com/watch?v=iWjFrJ63tv4&feature=youtu.be).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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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
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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. 

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. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

André Coutinho (*)

Desde então, líderes empresariais precisam su-
perar desafios complexos que exigiram reações 
imediatas com níveis elevados de riscos.

No Brasil, havia uma sensação de retomada da 
economia, com a implementação de reformas estru-
turais importantes e avanço nos indicadores. 

O cenário é outro e desafia empresas de todos 
setores, impondo a necessidade de seus líderes 
de negócios serem resilientes. Essa capacidade de 
adaptação, ágil e decisiva, aliada à transformação 
digital, pode criar outra realidade, abrangendo ges-
tão da crise em si, com reavaliação de desafios de 
caixa, fornecimento, contratos, gestão de pessoas e 
tecnologia. A correta atuação desses executivos na 
nova realidade, embora desafiadora, pode identificar 
oportunidades. 

Nesse sentido, a pandemia criou disrupções nos 
mercados que podem afetar as organizações. Em 
muitos casos, esse cenário acelerou tendências 
que já estavam em andamento. Nesse contexto, 
indicamos os oito temas que vão perdurar na “Nova 
Realidade”.

 1) Maneiras de trabalhar: a persistência pro-
vável do trabalho remoto tem implicações nos 
setores imobiliário, de construção e na cultura 
de trabalho. 

 2) Força de trabalho: os roteiros de transforma-
ção digital fornecem o cronograma e impacto da 
mudança no trabalho. 

O cenário é outro e desafia empresas de todos setores.
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NIKE Licenciamentos Ltda.
CNPJ/ME nº 10.548.697/0001-93 - NIRE 35.222.942.451

Resolução da Sócia Única da NIKE Licenciamentos Ltda.
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: NIKE do Brasil Comércio e Participações 
Ltda., CNPJ/ME 59.546.515/0001-34, JUCESP/NIRE 35.212.627.367, em 03/11/1994, representada por seus-
Diretores, Hans Karsten Koehler, RNM nº F105625-U CGPI/DIREX/PF, CPF/ME 242.628.948-19, Andreia 
Van Ham Donoso, RG 43.968.239-3 SESP/SP, CPF/ME 353.620.688-30, única sócia da sociedade empresá-
ria limitada, NIKE Licenciamentos Ltda., com sede em São Paulo/SP, Rua Werner Siemens, 111, Prédio 1, 
2º pavimento, conjunto 2, Lapa de Baixo, CEP 05069-010, JUCESP/NIRE 35.222.942.451, em 16/12/2008, e 
última alteração arquivada na mesma Repartição nº 138.114/20-1, em 17/03/2020 (“Sociedade”), Resolve,na 
presença do administrador da sociedade e os peritos avaliadores abaixo mencionados: (a) aprovar, em todos 
os seus termos e condições, o “Protocolo e Justificação de Incorporação da NIKE Licenciamentos Ltda. 
pela NIKE do Brasil Comércio e Participações Ltda.”, firmado pelos administradores das sociedades envol-
vidas em 30/04/2020, que é o Anexo I da presente resolução, que será arquivado na sede da incorporadora; 
(b) aprovar o Laudo de Avaliação do acervo contábil líquido desta sociedade, datado de 30/04/2020, elabo-
rado pelos peritos (i) Vitor Teixeira Pereira Martins, RG 25.348.710-9 SSP/SP, CPF/ME 292.896.788-52, CRC/
SP nº 1SP273777/P-7; (ii) Henrique Sotello Bugallo, RG 35.711.056-0 SSP/SP, CPF/ME 308.783.638-90, CRC/
SP nº 1SP242208/O-7; e (iii) Juliana Farias Moreira, RG 26.275.604-3 SSP/SP, CPF/ME 217.861.528-78, CRC/
SP nº 1SP307782/O-8, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, previamente contratados pela admi-
nistração da NIKE do Brasil Comércio e Participações Ltda. para esse fim, que é Anexo II da presente re-
solução, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da incorporadora, o qual indica ser o valor do 
acervo líquido desta sociedade, em 30/04/2020, de R$ 5.000,00; (c) aprovar, definitivamente, a incorporação 
desta sociedade pela NIKE do Brasil Comércio e Participações Ltda., CNPJ/ME 59.546.515/0001-34, JUCESP/
NIRE 35.212.627.367, com base no previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação acima aprovado; (d) 
consignar que, em decorrência da incorporação acima mencionada, o atual estabelecimento sede da sociedade, 
localizado em São Paulo/SP, Rua Werner Von Siemens, 111, Prédio 1, 2º pavimento, conjunto 2, Lapa de Bai-
xo, CEP 05069-010,JUCESP/NIRE 35.222.942.451, CNPJ/ME 10.548.697/0001-93, será extinto; (e) autorizar 
os administradores e/ou os procuradores da sociedade a praticarem todos e quaisquer atos necessários à efeti-
vação da incorporação, e a assinarem todos e quaisquer documentos necessários para tal fim; e (f) consignar 
que, consumadas as providências legais da incorporação, a incorporadora declarará extinta, de pleno direito, a 
sociedade. E, por Estar Assim Justa e Contratada, a sócia única assina o presente instrumento em 3 vias de 
igual teor e forma. SP, 30/04/2020. NIKE do Brasil Comércio e Participações Ltda. Andreia Van Ham Donoso 
e Hans Karsten Koehler. JUCESP nº 286.314/20-4 em 05/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Oito temas que vão perdurar na 
nova realidade

A Covid-19 alterou repentinamente operações empresariais e estratégias de negócios no mundo

 7) Ônus da dívida: circuito negativo emergente 
entre aumento do desemprego, perda de aluguéis 
e falências. 

 8) (Des)globalização: a globalização sofre uma 
reversão conforme o comércio e o investimento 
estrangeiro diminuem. 

O foco deve estar em inovação, transformação digi-
tal e atração de investimentos, o que deve contribuir 
para as operações evoluírem para modelos mais ágeis, 
relevantes e disruptivos, capazes de se beneficiarem 
de análises preditivas e da personalização de serviços. 
É um reposicionamento estratégico nessa nova reali-
dade para mitigar riscos, identificar oportunidades e 
gerar negócios 

(*) - É sócio-líder de clientes e mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul.

 3) Comércio digital: rebalanceamento de inves-
timentos e da força de trabalho para apoiar a 
junção entre o digital e o físico. 

 4) Supplay Chain: a localização da cadeia de 
suprimentos impulsionará a adoção de uma 
tecnologia de cadeia de suprimento aprimo-
rada. 

 5) Continuidade e resiliência: desenvolvimento 
de novas abordagens para o Plano de Continui-
dade de Negócios abrangendo eventos maiores 
e mais frequentes. 

 6) Mudanças climáticas: a pressão dos inves-
tidores e o público por mudanças climáticas 
continuará. 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

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

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 18 de agosto de 20208 Negócios
Empresas 
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O valor dos dados 
e da IA para a área 
da comunicação

Seres humanos e 
máquinas trabalham 
muito bem juntos 

E apesar de toda a 
polêmica em torno 
desse tema, sabemos 

que não é possível substituir 
um pelo outro, já que ambos 
se complementam. Os robôs 
precisam das pessoas para 
programá-los, por outro 
lado, nós precisamos dessas 
tecnologias para ganhar 
agilidade. 

Na área da comunicação 
os impactos são extrema-
mente positivos, refletin-
do-se na aceleração da 
produção de conteúdo, na 
expansão da circulação de 
novos produtos, na facili-
dade de acesso a dados e 
a fontes de informação, no 
aumento de produtividade, 
e principalmente no comba-
te às fake news . 

Li uma pesquisa global 
sobre jornalismo e inteligên-
cia artificial da The London 
School of Economics and 
Political Science (LSE), 
realizada com 71 organi-
zações de notícias de 32 
países, constatando que as 
redações usam inteligência 
artificial para coletar infor-
mações, produzir conteúdo 
e distribuir notícias. 

Segundo a pesquisa, os 
principais motivos para 
usarem essa tecnologia são: 
tornar o trabalho dos jorna-
listas mais eficiente (68%), 
fornecer conteúdo mais 
relevante para os usuários 
(45%) e melhorar a eficiên-
cia dos negócios (18%). Já 
em relação ao que poderia 
ajudar a enfrentar os de-
safios de um futuro com a 
inteligência artificial, 44% 
responderam treinamentos, 
educação e alfabetização, e 
43% mencionaram a neces-
sidade de recrutar pessoas 

com novas habilidades. 
A inteligência artificial 

deve ser vista como uma 
aliada já que procura, pro-
cessa, filtra e sugere os 
conteúdos que devem ser 
transmitidos. Há quem já 
utilize a tecnologia para 
processar dados e transfo-
má-los em notícia, como é o 
caso da Narrative Science, 
empresa norte-americana. 

Ou ainda agências de 
notícias como Associated 
Press que utiliza a ferra-
menta Automated Insights, 
responsável por ajudar as 
organizações a melhorar 
sua comunicação e tomar as 
melhores decisões através 
do poder das histórias orien-
tadas por dados. No Brasil 
existe um robô checador de 
informações chamado “Fáti-
ma” do Aos Fatos, que atua 
no WhatsApp, Messenger e 
Twitter. 

O valor dos dados e da 
inteligência artificial é imen-
surável e pode ser refletido, 
por exemplo, no processa-
mento de um grande volume 
de dados coletados via redes 
sociais, ou na busca por 
informações segmentadas 
ou sazonais. Com a ajuda da 
tecnologia é possível anali-
sar os dados corretamente, 
promover o cruzamento 
deles e obter novos insights, 
seja para o jornalismo ou 
para qualquer outra área. 

Vejo um futuro brilhante 
com a colaboração entre os 
seres humanos e as máqui-
nas, já que ambos possuem 
características únicas para a 
descoberta de novas formas 
de trabalho. A tecnologia 
nos proporciona agilidade, 
precisão e trabalho ininter-
rupto, já através do nosso 
trabalho, proporcionamos 
atividades com criatividade, 
senso crítico e empatia. 

(*) - É head de marketing da Hitachi 
Vantara (www.hitachivantara.com). 

Paulo Henneberg (*)

A Ilha Isola Madre, em 
Taranto,  na região da 
Puglia, lançou um proje-
to para vender casas por 
apenas um euro como 
forma de repovoamento da 
região italiana. A decisão 
foi tomada pela Câmara 
Municipal de Taranto por 
meio de um edital, onde 
estão disponíveis todas 
as informações sobre os 
imóveis, e diz respeito a 
sete edifícios localizados 
na “cidade velha”.

Segundo o documento, 
todos os interessados, como 
empresas, agências ou cida-
dãos, têm até 20 de novem-
bro para apresentarem suas 
propostas.

“Um euro é uma contri-
buição simbólica para um 
objetivo histórico: repovoar 
a Cidade Velha, nossa Isola 
Madre depois de décadas”, 
disse o prefeito de Taranto, 
Rinaldi Melucci.

Localizada no sul da Itá-

lia, a Isola Madre remonta 
a um antigo povoado cons-
truído entre dois mares, 
fundado em 706 a.C. A re-
gião chegou a ser destruída 
mais de um milênio depois, 
mas foi reconstruída em 
927 pelo imperador bi-
zantino Niceforo II Focas, 
com a ajuda de arquitetos 
gregos.

Com sua ruelas estreitas, 
“o encanto de Taranto e a 
sua história já se revelaram 
um poderoso atrativo”, 
acrescentou Melucci, desta-
cando o interesse “de todo 
o mundo”.

De acordo com o prefeito 
italiano, o município fará 
uma lista com as propostas e, 
posteriormente, avaliará to-
das as candidatas seguindo 
três parâmetros principais: 
ecosustentabilidade; desti-
nação do projeto; e contrato 
de patrocínio. Os escolhidos 
terão um ano para iniciar a 
obra no local (ANSA).

Os comércios se viram 
obrigados a remode-
lar seus sistemas de 

vendas para abranger um 
público não físico, o que 
impulsionou e acendeu a 
ascensão dos e-commerces.

Segundo dados coletados 
pela consultoria Conver-
sion, em um pesquisa rea-
lizada com os 200 maiores 
sites de vendas virtuais 
do país, o e-commerce no 
Brasil alcançou, no último 
mês, a marca de 1,29 bilhões 
de acessos, crescendo em 
média 25% comparado ao  
mês anterior. 

Entre as empresas mais 
afetadas, está a Via Varejo, 
comércio varejista brasileiro 
responsável por redes como 
Casas Bahia e Pontofrio, que 
mostrou resultados surpre-
endentes esta semana. Com 
quase 80% de suas lojas 
fechadas no 2º trimestre, 
a companhia revelou um 
volume bruto vendido nas 
operações online de R$ 
5,08 bilhões, representando 

As principais empresas do mundo hoje são do setor de 
e-commerce. A pandemia acelerou o processo.
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O avanço da tecnologia 
cresce a passos largos e 
vem contribuindo para 
diversas áreas de traba-
lho, como por exemplo, a 
jurídica. Se antes o traba-
lho manual era realizado 
somente por advogados e 
funcionários administrati-
vos, hoje observamos uma 
grande demanda de robôs 
que otimizam o andamento 
de processos e aumentam 
a produtividade dos escri-
tórios de advocacia.

“Com essa tecnologia a 
empresa pode realizar con-
sultas processuais em gran-
des volumes e até realizar 
levantamento de valores e 
outras informações, após 
nossos robôs capturarem 
diversos dados documen-
tais” explica João Drum-
mond, CEO da Crawly , 
startup especializada na 
criação de robôs persona-
lizados para automação de 
rotinas de dados. 

Outra área que observa 
um “boom tecnológico” 
é a imobiliária, que usa 
robôs de coleta de dados 
para gerar insights e trazer 
informação de diversos si-
tes, simultaneamente e em 
grande volume. Esses robôs 
de captura de dados podem 
encontrar inúmeras infor-
mações sobre preço médio 
de uma região, “tempo de 
prateleira” de imóveis tanto 
para venda quanto para 
aluguel, cruzamento de 
dados de IPTU e registro de 
imóveis, enriquecimento 
com dados do IBGE, dentre 
outros. 

Já a área fiscal é outro 
setor que vem sendo bene-
ficiado com o uso do RPA. 
De acordo com uma pes-
quisa do Banco Mundial, o 
Brasil gasta mais de 1500 
horas para pagamentos de 
tributos no ano. 

Robôs otimizam o andamento de processos e aumentam a 
produtividade dos escritórios.
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Empresários 
apostam na 
reunião 1 a 1 para 
ampliar negócios

Não é de hoje que o famo-
so “quem indica” funciona 
muito bem. É assim que 
grupos de empresários tem 
apostado suas fichas em reu-
niões que eles chamam de 1 
a 1, que nada mais é do que 
empresários que se reúnem, 
semanalmente, para fazer 
negócios. Porém, todos os 
membros têm o compromisso 
de participar ativamente do 
grupo indicando, potenciais 
clientes para os demais.

É mais ou menos assim: 
suponhamos que Rafael é 
membro, gerente de uma 
assessoria contábil, e está 
em busca de empresas do 
segmento da construção civil. 
E Renato conhece o gerente 
de uma construtora. Então, 
cabe a ele, agendar uma 
reunião 1 a 1, ou seja, Renato 
apresenta, pessoalmente, o 
Rafael da assessoria contábil 
para o colega da construtora, 
criando assim mais possi-
bilidades de gerar negócios 
entre essas empresas. 

É o famoso “quem indica”. 
Mas no BNI se fala “quem 
referencia”, bem diferente 
do Rafael bater na porta da 
construtora, sem conhecer 
ninguém para oferecer seus 
serviços. É claro que essa é 
uma situação fictícia, mas 
é exatamente assim que 
funciona no dia a dia. Os va-
lores em negócios são muito 
expressivos e são registrados 
pelos líderes que acompa-
nham as ações dos membros 
para saber se todos estão 
evoluindo. Já que a finalidade 
do grupo é fazer negócios, 
todos precisam atingir seus 
objetivos e prosperar.

O grupo de empresários 
faz parte do BNI Múltiplo, 
uma organização com mais 
de 35 anos, líder mundial 
em networking e geração 
de referências de qualidade. 
Seus membros são profis-
sionais de vários segmentos, 
que ajudam uns aos outros 
a desenvolverem seus negó-
cios, por isso, tem sucesso e 
resultados mais efetivos. Os 
encontros de network acon-
tecem, semanalmente, agora 
de forma virtual, mesmo 
assim com uma agenda bem 
definida de compromissos 
entre todos os participantes.

Saiba mais em: (www.bni-
brasil.net.br).

Desempenho positivo 
dos e-commerces atrai 

novos investidores
físicas só conseguiram 30% 
de participação nas vendas, 
o resto foi tudo online. 
Isso mostra que a empresa 
mudou quase que comple-
tamente, tornando-se ex-
tremamente diversificada 
graças ao investimento e 
integração do seu serviço 
de e-commerce”, afirma.

Para Daniela Casabona, 
Sócia-Diretora da FB We-
alth, todas as empresas que 
estão investindo em tec-
nologia e no mundo online 
merecem atenção dos inves-
tidores. “Se a gente olhar 
para as principais empresas 
do mundo no mundo atual, 
elas são do setor de e-com-
merce. A pandemia apenas 
acelerou um processo que 
talvez seria um pouco mais 
moroso aqui no Brasil, mas 
também criou um alerta 
para todas as organizações 
de que elas também preci-
sam se adequar e apostar no 
futuro que já estamos vendo 
lá fora”, completa (Fonte: 
Gueratto Press).

Adaptação é a palavra-chave para muitas empresas diante da crise do novo Coronavírus (Covid-19)

quase 70% das vendas no 
período.

De acordo com Pedro 
Paulo Silveira, Economis-
ta-Chefe da Nova Futura 
Investimentos, esse é um 
ótimo resultado para a em-
presa e evidencia que ela 
melhorou bastante em re-
lação ao que vinha fazendo 
nos últimos tempos. “4 anos 
atrás, a Via Varejo estava 
ameaçada de ir à falência de 
acordo com muitas pessoas 

do mercado. A empresa 
tem boa parte do lucro do 
seu negócio no presencial, 
mas por conta da pandemia, 
teve que ficar com as lojas 
fechadas durante o começo 
do trimestre, pagando por 
esse prejuízo. 

Porém, mesmo com a 
margem operacional extre-
mamente prejudicada, eles 
tiveram um desempenho 
significativo que chamou a 
atenção da Bolsa. As lojas 

Automação de processos 
é tendência entre mercados

Auxiliando as empresas a 
otimizar tempo e ter resul-
tados assertivos, a Dootax, 
startup especializada em 
simplificação de tarefas fis-
cais, oferece soluções para 
a otimização de pagamentos 
de tributos Federais, Esta-
duais e Municipais, como 
IPI, PIS, COFINS, GNRE, 
DIFAL, ICMS, entre outros, 
por meio de um software 
que atua com a utilização de 
Robotic Process Automation 
(RPA), operando em escala 
de 24 por 7 e agilizando os 
processos. 

“Em poucas palavras, 
automação fiscal é deixar 
o trabalho manual, repeti-
tivo e que não agrega valor 
algum, nem para o profis-
sional que executa, nem 
para a empresa, a cargo 
dos robôs”, explica Thiago 
Souza, co-founder e head 
de marketing da empresa. 
Em meio à pandemia do 
novo Coronavírus, a star-
tup vem se destacando por 
minimizar a burocracia e 
auxiliar com eficácia as 
empresas do ramo hospi-
talar, que precisam agir 
depressa. 

Como no caso da multi-
nacional GE Healthcare. A 
empresa produz e distribui 

respiradores, máquinas 
de ultrassom e tomografia 
para grandes hospitais e 
os processos que antes de-
moravam várias horas e se 
a necessidade do hospital 
fosse em feriado ou fim de 
semana teria de aguardar 
pelo dia útil seguinte, ago-
ra são feitos em minutos, 
através do uso do software 
de automação fiscal. 

Além de empresas de 
diversos setores, a startup 
também beneficia ope-
rações que atuam no e-
commerce, agilizando os 
processos de logística para 
entregas interestaduais, 
graças à automação da 
parte fiscal para emissão e 
pagamento de GNRE que 
deve ser feito antes do 
transporte. 

A automação robótica de 
processos é uma forte ten-
dência desse movimento 
de modernização das em-
presas, como foi apontada 
pelo estudo Global Industry 
Vision. Até 2025, a expec-
tativa dos pesquisadores 
é que 10% das tarefas das 
empresas usarão essas so-
luções de automação no dia 
a dia do trabalho. Fonte e 
mais informações: (https://
dootax.com.br/).

Ilha no sul da Itália 
vende casas 

por apenas 1 euro

Prefeito de Taranto abriu um edital para os interessados.
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