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São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de agosto de 2020

Busca por internet com fibra ótica
cresceu 32% no primeiro semestre

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

A popularização da internet de fibra ótica, com a ampliação da cobertura para cada vez mais cidades
brasileiras, indica que essa tecnologia chegou para substituir de vez os fios de cobre

Para tirar essa dor

portalef.com/reprodução

As rotinas dos médicos anestesistas frente
à Covid-19, nas UTIs de hospitais da capital paulista, estão retratadas nesse e-book, que traz versos e prosas desenvolvidos
pelos profissionais do Serviços Médicos de Anestesia (SMA).
Para diminuir a tensão, profissionais anestesistas resolveram
fazer depoimentos que mostram o quanto a pandemia alterou
suas vidas, profissional e particularmente. O e-book possui 54
páginas, com a participação de 16 médicos que optaram por
escrever suas histórias de trabalho, amor e dedicação aos pacientes neste novo momento de tantas mazelas e mudanças. O
livro está disponibilizado e poderá ser baixado gratuitamente
no site https://sma.com.br/e-book/ . Uma rara demonstração
de amor ao próximo!

Anuário Brasileiro de Bancos 2020

Os tipos mais comuns de redes são cabo, DSL, satélite e fibra ótica.

segurança no sinal e, consequentemente, mais estabilidade na
conexão. A fibra ótica, além de
não superaquecer como o cobre,
não sofre interferência pelo vento, chuva ou fatores ambientais,
o que também diminui o risco de
incêndios;
• Facilidade na hora da instalação: os cabos de fibra ótica ocupam
menos espaço do que os de cobre,
então aquele problema de passá-los
por armários de distribuição e tubulações tem sido menos recorrente.
Além disso, eles são mais fáceis de
transportar e manipular;
• Maior durabilidade: os cabos de
fibra ótica sofrem menor deterioração com o passar do tempo do
que os de cobre que, por ser um
metal, oxida e sofre alterações
com as mudanças de temperatura.

O vidro contido na nova tecnologia é capaz de aguentar pressões
enormes e tem resistência à tração
de 42 toneladas por centímetro
quadrado;
• Matéria-prima encontrada mais
facilmente: a sílica, matéria-prima
para a fabricação da fibra ótica,
é encontrada mais facilmente na
natureza do que o cobre e o custo
de produção é bem menor.

Cantarino Brasileiro – O mínimo comentário
a fazer-se sobre o anuário é que disponibiliza informações, além de claras, seguras e pertinentes, é que
trata-se de um manancial imperdível que possibilita
análise de ocorrências que propiciam de maneira individualizada,
tais como registros do desenvolvimento do setor financeiro,
enxergar futuro com mais segurança sem que pareça um gesto
adivinhatório. Entrevistas e depoimentos de grandes dirigentes
do setor reforçam sua abrangente necessidade e magnitude.
O 15º ABB, acha-se disponível em três formatos: digital, com
todas as ferramentas para facilitar o acesso às informações
pelo internauta; a tradicional edição em pdf, ambas disponíveis
em: https://makingnews.us15.list-manage.com/track/click?u=c6958463be0e40c92c53666f9&id=50f9c4b95c&e=fd6f3056c7
e a edição impressa . Necessário para administradores, empreendedores, investidores e amantes do desenvolvimento
tecnológico.

Os tipos mais comuns de redes são
cabo, DSL, satélite e fibra ótica. Para
saber qual melhor se adapta às necessidades de cada um, o ideal é realizar
uma pesquisa e conhecer as ofertas
disponíveis no mercado. Além disso,
é importante checar se a tecnologia
já existe na região procurada. Fonte e
mais informações: (www.portaldeplanos.com.br).

Mundos de Uma Noite Só
Renata Belmonte – Faria e Silva Edições – Um
romance de profundo cunho existencialista, é o
que nos apresenta a laureada escritora, também
profissional do Direito. Um cipoal de acontecimentos, digamos estranhos, levam a protagonista numa imersão a
um passado de torturas e caminhos com obstáculos aparentemente intransponíveis. De maneira eficiente, a autora lança
mão de artifícios literários que perturbarão a mente do leitor
que depara-se crivado entre tantas interrogações e respostas,
as vezes evasivas. Um exercício de plena reflexão. Há que ler-se
com calma. Para poucos!

Cinco motivos para o varejo de
alimentos investir em tecnologia

A pandemia trouxe muitas transformações na rotina das empresas e das
pessoas. Os recursos tecnológicos têm
sido um dos grandes aliados. Por isso,
as empresas, em especial, no varejo de
alimentos, tiveram que acelerar seus
processos de digitalização. De acordo
com o especialista em tecnologia para
o varejo supermercadista e CEO da
VipCommerce, Fernando Bravo, a
média de gasto na categoria de varejo
online de alimentos (e-grocery) é seis
vezes maior do que o registrado em loja
física, em geral no carrinho virtual são
adicionados 60 itens.
Para quem ainda avalia a relevância
da adoção de um e-commerce, Fernando relacionou cinco dos principais
motivos desse investimento:
1) Os novos hábitos dos consumidores: o brasileiro deixou de
ter medo de comprar na internet. Pesquisas apontam que, no
último trimestre, um quarto dos
consumidores compraram online
pela primeira vez. 24% dos que
compraram pela internet nesse
período nunca tinham feito uma
compra virtual antes. No período,

23,6 milhões de pessoas compraram pela internet, sendo que 5,7
milhões de pessoas o fizeram pela
primeira vez. Fonte: Neotrust/
Compre&Confie
2) Multicanalidade: o isolamento
social exigiu uma mudança no
comportamento de venda, bem
como, em seus canais. Hoje
vivenciamos uma revolução na
cultura de consumo. “A pandemia
acelerou o processo de digitalização no varejo e em seus canais,
que passam ser digitais. Isso não
significa que a loja física deixará
de existir, mas o que se percebe
é cada vez uma multicanalidade”,
esclarece Fernando.
3) Pesonalização da loja virtual:
o supermercadista está aprendendo a atuar em sua vitrine virtual.
“Esse processo inclui desafios
desde a logística de entrega a
disposição dos produtos nas telas”
conta, Fernando. “O sonho de
qualquer varejista sempre foi ter
uma loja para cada cliente, uma
operação inviável no físico, mas no
online é possível com uma vitrine

Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A.
Balanços Patrimoniais
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos e contribuições a compensar
Não circulante
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Total do ativo
Passivo/Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Parcelamento de impostos
Não circulante
Adiantamento de clientes
Transações com partes relacionadas
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o caixa líquido proveniente
das atividades operacionais:
Juros sobre debêntures
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Imóveis a comercializar
Impostos e contribuições a compensar

dinâmica e com o perfil de cada
cliente”, ressalta o especialista.
4) Estratégico para os negócios:
a pandemia mudou o hábito de
consumir e, com isso, muitos
brasileiros perderam o medo de
comprar online. Por isso, operar
no online é mais do que estratégico para os lojistas, em especial,
em relação aos concorrentes, mas
também uma expansão dos negócios e, ainda, atender o cliente
em todos os seus momentos de
compra.
5) Aumento de receita: pesquisa
realizada pelo Google Academy,
no período de junho, as lojas de
alimentos, bebidas e higiene e
limpeza registraram 60% do volume de vendas no físico e 30%
distribuído em outros canais. A
digitalização deve se manter, pois
o digital tem se tornado um hábito
na rotina do consumidor. 51% dos
entrevistados, que começaram a
comprar no online vão continuar.

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

CNPJ 05.730.704/0001-33
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
2019
2018
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
78
334
Adiantamento Reservas de capital Reservas de lucros
Total do
1
137
Capital
para futuro Ágio na subscrição
Retenção
Lucros patrimônio
77
197
líquido
social aumento de capital
de ações Legal de lucros acumulados
318.032 316.837 Saldos em 31 de dezembro de 2017
35.572
–
26.802 7.114 205.137
–
274.625
271.494 271.494 Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
–
–
(7.368)
(7.368)
46.538 45.343 Absorção do prejuízo do exercício
–
–
–
– (7.368)
7.368
–
318.110 317.171 Saldos em 31 de dezembro de 2018
35.572
–
–
– (7.368)
–
267.257
9.488
8.083 Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
–
–
(3.254)
(3.254)
92
118
–
–
–
– (3.254)
3.254
–
Absorção do prejuízo do exercício
9.156
7.725
Saldos em 31 de dezembro de 2019
35.572
–
–
– (3.254)
–
264.003
240
240
Demonstrações do Resultado
44.617 41.830
2019
2018
2019
2018
11.494 11.494
(3.254) (7.368)
–
(25) (Prejuízo) lucro operacional antes do IR e da CS
33.123 30.336 Despesas operacionais: Comerciais
(3.253)
(6.937)
(3.254)
(7.368)
(Prejuízo)
lucro
líquido
do
exercício
Gerais
e
administrativas
264.002 267.257
(Prejuízo) lucro por ação (em R$)
(0,12) (0,26)
35.572 35.572 (Prejuízo) lucro operacional antes do
(3.253) (6.962)
26.802 26.802 resultado financeiro e dos impostos
Demonstrações do Resultado Abrangente
2019
2018
(1)
(406) (Prejuízo) lucro líquido do exercício
201.628 204.883 Resultado financeiro
(3.254) (7.368)
(1)
(406) Total do resultado abrangente do exercício
318.110 317.171 Despesas financeiras
(3.254) (7.368)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
2019
2018 Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Pagamento principal de debêntures
– (4.966)
(3.254) (6.876) Fornecedores
2.787 8.141
(25)
(23) Transações com partes relacionadas
Impostos e contribuições a recolher
1.431 4.752 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
2.787 3.175
Parcelamento de impostos
– (2.108) atividades de financiamento
–
165 Juros pagos
–
165 Redução aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (136)
99
Caixa líquido(aplicado nas) gerado pelas
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
137
38
(1.195)
849 atividades operacionais
(2.923) (3.076) No fim do exercício
1
137
120
– Fluxo de caixa das atividades de financiamento
99
Redução aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (136)

Carlos Alberto Bueno Netto - Administrador - CPF: 293.661.498-80

Fábio Silvestre da Silva - Contador - CRC: 1SP258536/O-4

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1001819-76.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional V- São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Michel Chakur
Farah, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joaquim Candido da Silva, Brasileiro, CPF 068.938.89852, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: O Réu adquiriu o lote 07 da Quadra CF
do loteamento Terras de Santa Cristina V, obrigando-se ao pagamento da taxa de conservação do
empreendimento. É o que estabelece o Contrato de Compromisso de Compra e Venda por ele
firmado, que remete, em sua cláusula 2ª, à Escritura Padrão Declaratória, onde se estabeleceram as
condições do negócio entabulado entre as partes, especialmente cláusula 14ª. A taxa de conserva
ção é o meio adotado para gerar os recursos necessários à manutenção do loteamento, cujo
pagamento foi devidamente previsto no contrato firmado pelo Réu. Ocorre que o Réu encontra-se
inadimplente com suas obrigações contratuais, pois deixou de efetuar o pagamento das taxas de
conservação relacionadas na planilha anexada aos autos. 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 (quinze) 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 21 de julho de 2020

www.bcctelevision.com.br
Assista ao programa Livros
em Revista. Um canal repleto
de novidades do universo
literário. Entretenimento
garantido!
Com apresentação
de Ralph Peter.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231
Aviso de ALTERAÇÃO do Edital - Pregão Eletrônico n.º 046/2020.
Objeto: Aquisição de uma caminhonete (pickup), cabine simples e chassi,
tração 4x4, nova, zero quilômetro, a ser paga com recursos provenientes
do Governo Federal, Plano de Ação n.º 0903-003336. O Município
de Vargem Grande do Sul torna público que retificou o Edital do PE n.º
046/2020, modificando o local de entrega do objeto e alterou também a
data de abertura para o dia 20/08/2020 às 09:00 horas no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/. Entrega das Propostas: a partir de
10/08/2020 às 08h00 horas no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/. Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município:
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ 05.730.704/0001-33
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)
Balanços Patrimoniais
2018 2017
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Ativo/Circulante
334
246
Total do
Adiantamento Reservas de capital Reservas de lucros
Caixa e equivalentes de caixa
137
38
Capital
para futuro Ágio na subscrição
Retenção
Lucros patrimônio
Caixa restrito
–
11
líquido
social aumento de capital
de ações Legal de lucros acumulados
Impostos e contribuições a compensar
197
197 Saldos em 31 de dezembro de 2016
35.572
11.834
26.802 7.114 211.104
–
292.426
Não circulante
316.837 318.113 Reclassificação AFAC
–
(11.834)
–
–
–
– (11.834)
Contas a receber
271.494 271.494 Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
–
–
(5.967)
(5.967)
Imóveis a comercializar
45.343 46.619 Absorção do prejuízo do exercício
–
–
–
– (5.967)
5.967
–
Total do ativo
317.171 318.359 Saldos em 31 de dezembro de 2017
35.572
–
26.802 7.114 205.137
–
274.625
Passivo/Circulante
8.083 32.240 Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
–
–
(7.368)
(7.368)
Fornecedores
118
145 Absorção do prejuízo do exercício
–
–
–
– (7.368)
7.368
–
Debêntures
– 4.801 Saldos em 31 de dezembro de 2018
35.572
–
–
– (7.368)
–
267.257
Impostos e contribuições a recolher
7.725 2.955
Demonstrações do Resultado
Parcelamento de impostos
240 2.348
2018
2017
2018
2017
Outros passivos
–
78 Despesas operacionais: Comerciais
(7.368) (5.967)
(25)
(84) (Prejuízo) lucro operacional antes do IR e da CS
Transações com partes relacionadas
– 21.913 Gerais e administrativas
(7.368) (5.967)
(6.937) (2.179) (Prejuízo) lucro líquido do exercício
Não circulante
41.830 11.494 (Prejuízo) lucro operacional antes do
(Prejuízo) lucro por ação (em R$)
(0,26) (0,21)
Adiantamento de clientes
11.494 11.494 resultado financeiro e dos impostos
(6.962) (2.263)
Demonstrações do Resultado Abrangente
2018
2017
Transações com partes relacionadas
30.336
– Resultado financeiro
(406) (3.704) (Prejuízo) lucro líquido do exercício
(7.368) (5.967)
Patrimônio líquido
267.257 274.625 Despesas financeiras
(406) (3.704) Total do resultado abrangente do exercício
(7.368) (5.967)
Capital social
35.572 35.572
Reserva de capital
26.802 26.802 Imóveis a comercializar
849 (937) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
Reservas de lucros
204.883 212.251 Caixa restrito (bloqueio judicial)
(3.076) (880)
–
4 atividades operacionais
Total do passivo e patrimônio líquido
317.171 318.359
Despesas a apropriar
–
31 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Pagamento principal de debêntures
(4.966) (6.630)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
8.141 7.506
Transações com partes relacionadas
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2018
2017
Fornecedores
(23) (149)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício
(6.876) (5.967)
Partes relacionadas
– 1.182 atividades de financiamento
3.175
876
Ajustes para reconciliar o caixa líquido proveniente
Impostos e contribuições a recolher
4.752
409 Redução aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
99
(4)
das atividades operacionais:
(2.108) 2.348 Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
38
42
Juros sobre debêntures
165 1.229 Parcelamento de impostos
–
78 No fim do exercício
137
38
Juros e atualização monetária sobre mútuos
– 2.121 Outros passivos
Juros pagos
165 (1.229) Redução aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
99
(4)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Carlos Alberto Bueno Netto - Administrador - CPF: 293.661.498-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 045/2020.
Processo n.º 070/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes destinados à estruturação da Clínica Veterinária Municipal, com
entrega imediata. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2020 às 08h00 no
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas:
21/08/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Fábio Silvestre da Silva - Contador - CRC: 1SP258536/O-4

Para veiculação de seus
Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de
confiança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

3106-4171

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0A6B-BF66-45DD-9ED7.

O

fato de transmitir dados em alta
velocidade e sem interrupções
leva a crer que este será o futuro
da banda larga no mundo. Estruturalmente, os dados são transformados em
luz e enviados através de cabos, que são
finos como um fio de cabelo humano.
A busca por internet com a tecnologia da fibra ótica cresceu 32,16%
no primeiro semestre de 2020 em relação ao semestre anterior - segundo
o Portal de Planos, plataforma criada
para otimizar a jornada de compra dos
clientes, reunindo todos os planos de
internet, celular, TV e telefone em um
único lugar.
“A maioria das pessoas que possui
um serviço de internet já reclamou
da oscilação de sinal, seja assistindo
a um filme, seja durante uma conferência do trabalho. A expectativa é
de que isso ocorra cada vez menos e
um dos motivos para essa evolução é
a fibra ótica”, explica Yuri Kaminski,
especialista em marketing digital do
Portal de Planos.
O site compartilhou, ainda, as cinco
principais vantagens da tecnologia:
• Velocidade maior de conexão:
por meio de cabos de cobre a conexão chega a cerca de 10 Mbps,
enquanto a de fibra ótica pode
alcançar 10 Gbps (embora ainda
se utilize muito abaixo do real potencial da tecnologia). É possível
transmitir bilhões de bits de dados
digitais por segundo e ao longo de
grandes distâncias;
• Menos interferências eletromagnéticas: isso garante maior

5

