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Desafio dos proprietários de salões para reconquistar a clientela é 
mostrar que os estabelecimentos foram reabertos sob condições de 
higiene e desinfecção, garantindo ambiente seguro e livre de vírus. 
Precauções em relação aos resíduos de matéria orgânica, que podem 
levar à disseminação da Covid-19, devem ser redobrados. Fechados 
por determinação do Governo estadual para conter o avanço do Coro-
navírus, os salões de beleza estão retomando gradualmente suas ativi-
dades em São Paulo com a flexibilização da quarentena e se adequam 
às diretrizes sanitárias para voltar a abrir as portas ao público.   

Salão de beleza e a desinfecção
A pandemia acelerou tendências que afetam o mercado de trabalho e 

deve criar mais oportunidades de emprego para profissionais de tecnologia 
e logística, de acordo com projeção feita pelo Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SeNAI). A previsão é que surjam, em até cinco anos, 
novos profissionais para responder, por exemplo, à maior necessidade por 
internet ultrarrápida em um novo mundo online. Na lista estão o analista de 
soluções de alta conectividade e o orientador de trabalho remoto. Profissões 
já existentes também ganham mais fôlego e devem ter demanda aumentada, 
como os técnicos em mecatrônica e em telecomunicações.   

Profissionais de tecnologia e logística

A experiência do cliente em todas as etapas de um projeto é 
fundamental. Mas como fazer para aprovar projetos industriais de 
peso - alguns inovadores - durante a pandemia, sem comprometer o 
resultado de uma etapa tão importante? A Pollux conseguiu montar 
um processo de tryout (aprovação final de projetos) totalmente virtual, 
que fez o maior sucesso entre os clientes. Tanto que, mesmo depois 
da pandemia, deve permanecer no portfólio da empresa: o cliente 
poderá escolher o modelo remoto ou o presencial para aprovação 
final de projetos.   

Aprovação de projetos industriais
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Negócios em Pauta

Leia Comigo
A Fundação educar DPaschoal está comemorando 20 

anos do Leia Comigo! – projeto de incentivo à leitura que 
atua com a edição, publicação e distribuição gratuita de 
livros infantojuvenis. Durante toda a trajetória, já foram 
produzidos e distribuídos mais de 40 milhões de livros, 
aproximadamente 205 títulos, e impactados cerca de 22 
mil mediadores de leitura e 16 mil instituições sem fins 
lucrativos. Os interessados em solicitar os livros – para 
acervo de biblioteca, ação pedagógica ou roda de leitura, 
por exemplo, encontram informações em: (www.educar-
dpaschoal.org.br).    Leia a coluna completa na página 3
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Evento online sobre assinaturas eletrônicas

@Amanhã (23) acontece a quarta edição do Superlógica 
Next Live 2020. Na “Trilha desburocratização: digitaliza-

ção das assinaturas”, os mercados condominial e imobiliário 
serão apresentados às diferentes modalidades de assinatura 
eletrônica e a visão dos cartórios sobre a digitalização de 
títulos e documentos.Até agora aconteceram três edições 
do evento, entre agosto e setembro. Na primeira, dia 12 
de agosto, especialistas discutiram sobre recrutamento, 
seleção e integração de novos funcionários a distância. No 
segundo, dia 26 de agosto, o assunto foi sobre a legislação, 
LGPD e segurança de dados para o teletrabalho. No terceiro 
e mais recente, dia 09 de setembro, dois painéis trataram 
da prospecção de clientes e vendas em ambiente online. As 
palestras e painéis dos eventos anteriores estão disponíveis 
na íntegra para quem se inscrever no site do evento (https://
next.superlogica.com/assinatura-eletronica-documentos-
-online/).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Superlógica Next

A SEMrush, líder global em marketing 
digital, realizou um estudo para 
compreender as tendências do 
setor para e-commerces ainda em 
2020 e os impactos da pandemia no 
comportamento do consumidor. 

Para isso, foram coletados e analisados 
dados recentes de mais de 2.000 dos 

sites de e-commerce mais acessados do 
mundo em várias categorias, incluindo moda, 
eletrônicos de consumo e saúde e beleza 
para determinar qual será a nova cara do 
marketing digital. 

entre alguns dados, a análise revela que as 
mudanças no cenário de e-commerce e nos 
padrões de compras dos consumidores já estão 
presentes. As pesquisas mensais para termos de 
"comprar online" (buy online) quase dobraram 
no primeiro mês da pandemia: houve mais de 
27.500 consultas em março em comparação 
a mais de 14.800 em fevereiro em todas as 
categorias. 

Ao analisarmos a tendência anual geral para 
junho (2019 x 2020), essas pesquisas aumen-
taram em 50% globalmente. No mundo inteiro, 
as pesquisas por serviços de entrega de comida 
aumentaram em média 180%, e o crescimento 
médio do tráfego anual de sites de e-commerce 
na primeira metade de 2020 foi de 30%.

"Importante destacar que, apesar dos dados 
trazerem uma perspectiva global em relação aos 
e-commerces, são tendências que se refletem no 
mercado brasileiro também. Já apontamos em 
outro estudo o quanto é importante fortalecer o 
nome da marca e como os grandes players têm 
origem de tráfego direto no Brasil também", 
aponta erich Casagrande, Gerente de Marketing 
da SeMrush no Brasil. 

Os dados reunidos por meio da Análise de 
Tráfego mostram que o tráfego mensal médio 
de e-commerce global em todos os setores fica 
em torno de 17 bilhões. Normalmente, espera-se 
picos em novembro e dezembro, quando os con-
sumidores se voltam para as lojas online devido 
a promoções de final de ano e a Black Friday, 
mas a pandemia provocou algumas mudanças 
inesperadas no cenário de e-commerce. 

Estudo aponta as tendências de 
marketing digital para e-commerce

Os picos de tráfego de sites de e-commerce 
durante o segundo trimestre foram maiores 
que os picos tradicionais que encontramos 
normalmente durante novembro e dezembro, 
mas, surpreendentemente, o tráfego continuou 
a crescer em junho. Importante destacar que 
essa também foi uma tendência apontada 
pela pesquisa da SeMrush e Webestratégica 
realizada com os 100 maiores e-commerces do 
Brasil - onde o tráfego direto foi predominante. 

O crescimento no tráfego permaneceu consis-
tente durante os meses da pandemia (março a 
junho de 2020), com a média de 36% em todas 
as categorias de e-commerce. Com exceção dos 
varejistas gerais como Amazon, Walmart e eBay, 
as categorias de casa e jardim, alimentação e 
esporte & outdoor são as que mostram maior 
crescimento no tráfego durante esse período, 
com 40% a 50% em relação ao ano anterior. 

Devido ao surto do Coronavírus, o interesse 
do consumidor em compras online aumentou 
em todos os setores, de necessidades diárias a 
compras mais robustas, como notebooks, cujas 
pesquisas online cresceram 123% anualmente 
durante o segundo trimestre. A média de volume 
nas pesquisas mensais do primeiro semestre de 
2019 até o primeiro semestre de 2020 mostra 
mudanças interessantes. 

Sabonete para as mãos chegou às primeiras 
cinco posições dos produtos mais pesquisados 

no setor de saúde este ano, com a média de 
pesquisas mensais na primeira metade de 2020 
em 638.400 em nível mundial (em comparação 
a 74.000 no mesmo período do ano passado). 

Curiosamente, os outros produtos das cinco 
primeiras posições de saúde continuam pareci-
dos com a comparação anual, então essa mu-
dança está claramente relacionada à pandemia. 

Com cada vez mais pessoas trabalhando em 
casa, as pesquisas de webcams (3.045.00 no 
primeiro trimestre de 2020 x 1.000.000 em 
2019) substituíram as de drones em nossa 
análise anual dos produtos mais pesquisados 
da categoria de eletrônicos de consumo. 

Por fim, o setor de casa e jardim também 
indica algumas alterações no interesse dos 
consumidores em transformar lares em espaços 
de trabalho, com as pesquisas de cadeira para 
escritório (1.254.000 x 417.200) superando as 
de colchões.

"De qualquer modo, dados como esses, res-
saltam o quanto é importante analisar o mer-
cado, a concorrência e ter ideias para aplicar. 
Por exemplo, com a quarentena, CTAs com 
apelo de "entrega no mesmo dia", "frete grátis", 
"garantia", se tornaram mais importantes até 
mesmo que "descontos", finaliza Casagrande. 

Fonte e mais informações: 
(https://pt.semrush.com/).
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Redução do Parlamento 
Políticos italianos já comemoram a 

vitória do "sim" no referendo sobre a 
reforma constitucional que reduz o nú-
mero de parlamentares no país de 945 
para 600. Com pouco mais de 43,8 mil 
das 62,3 mil seções eleitorais já apuradas, 
o "sim" aparece com 69,24% dos votos, 
contra 30,76%, confirmando a tendência 
apontada pelas pesquisas. "O resultado é 
histórico. Voltaremos a ter um Parlamento 
normal, com 345 poltronas a menos. É a 
política dando um sinal aos cidadãos", 
disse o ministro das Relações exteriores 
da Itália, Luigi Di Maio (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/bolsa-vs-startups-porque-nao-os-dois/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/desdemocratizacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/profissionais-de-tecnologia-e-logistica-terao-mais-oportunidades-de-emprego-apos-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/salao-de-beleza-os-cuidados-com-a-desinfeccao-para-voltar-a-frequenta-los/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-era-remota-chegou-tambem-para-aprovacao-de-projetos-industriais/
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Desdemocratização

A democracia desce a 
escada que permitiu 
sua ascensão desde 
os idos da ágora, 
em Atenas, onde os 
cidadãos exerciam seu 
dever de servir à polis. 

Em alguns momentos, 
travou gloriosas lutas 
contra os sistemas 

autoritários, batendo forte 
nos bastiões de ditadores, 
ganhando algumas vezes, 
perdendo outras.

Balançando na gangorra 
das nações, adentrou no 
século XXI e, nesse ins-
tante, passadas apenas 
duas décadas, enfrenta 
retrocessos, submissão às 
visões autoritárias, quebra 
de suas estacas, como as 
liberdades de manifestação 
e de associação, direitos 
das minorias, discriminação 
étnica, de raça e cor. 

Conflitos por todas as par-
tes ameaçam seu ideário. No 
panteão das democracias, 
bandeiras são trocadas. A 
maior democracia do mundo 
já não é a da Índia. Um estu-
do conhecido pelo nome de 
DeMax, feito na Alemanha, 
insere esse país de 1,366 
bilhão de habitantes na ca-
tegoria de regime híbrido, 
após acurada análise de 200 
fatores, a partir de liberdade 
política, igualdade e sistema 
legal. A Índia e outras nações 
atravessam, digamos assim, 
o status de desdemocratiza-
ção, um passo atrás na roda 
civilizatória.

O estudo mostra que um 
grupo de treze países sujou 
sua bandeira democrática 
em 2019, em função de 
perda de liberdade religio-
sa, repressão a protestos, 
violação de direitos huma-
nos, colisão com Judiciário 
etc. E poucos, apenas três, 
teriam deixado sua posição 
de autocracia (governo 
controlado pela visão de 
uma só pessoa): Maldivas, 
República Centro-Africana 
e República Dominicana. A 
Hungria é outro exemplo de 
desdemocratização. 

Mais de cem países, po-
rém, sofreram perdas em 
suas qualidades democrá-
ticas, enquanto sessenta e 
nove registraram pequenos 
avanços. E por que essa vol-
ta aos tempos autoritários? 
Um amplo e denso conjunto 
pode explicar. Lembrarei 
uns poucos. 

A democracia representa-
tiva vive uma crise crônica 
em face do arrefecimento 
ideológico, pasteurização 
partidária, fragilidade dos 
Parlamentos, desideologi-
zação das oposições, libera-
lismo, socialismo ou social-
-democracia sem respostas 
adequadas às demandas, 
mudança de paradigmas 
(luta de classes abre diálogo 

entre o patronato e o setor 
laboral), formação de novos 
polos de poder, organici-
dade social. Ou seja, face 
ao descrédito da política, a 
sociedade cria núcleos e mo-
vimentos para fazer pressão.

A globalização, por sua 
vez, acirra tensões entre pa-
íses. A imbricação das fron-
teiras, permitindo maior 
fluxo de mercadorias, gera 
como contrapartida a ascen-
são de um neo-nacionalismo 
e de movimentos em defesa 
das produções nacionais. 
À vista de todos, o Brexit, 
o acirramento das relações 
entre China e EUA etc. 

O populismo também 
ganha musculatura no tabu-
leiro do poder, o que expõe 
o dilema: como fortalecer o 
colchão social sem recursos 
apropriados? As economias 
cavam seu próprio buraco. 
Conflitos étnicos e religio-
sos explodem, elevando 
tensões e guerras entre alas.

E para onde convergem 
essas forças dispersas? O 
estudo alemão mostra que 
se forma uma convergência 
em direção ao centro do es-
pectro político com expan-
são dos regimes híbridos. 
Um caso que conhecemos 
bem é o nosso. O Brasil, ao 
lado da Hungria, Turquia e 
Sérvia, aparece de forma 
emblemática no DeMax. A 
pontuação brasileira caiu 
32% na última década, pas-
sando de 79,6 (numa escala 
de 0 a 100) em 2010 para 
60,2 em 2019.

Sabemos as causas: cor-
rupção, administrações mal 
conduzidas, descontroles, 
discriminação, tensões en-
tre os Poderes, fisiologismo, 
visões radicais e conserva-
doras, filhotismo político nas 
três instâncias, ausência de 
reformas vitais, ataque aos 
meios de comunicação, fake 
news, negação da ciência, 
defesa de ditaduras, enfim, 
uma lista que se faz presente 
no nosso cotidiano.

A desdemocratização 
pega até os EUA, país que 
deixou o nível superior das 
democracias, sendo hoje 
considerado pela Econo-
mist como uma democracia 
falha. Quem diria, hein? 
A maior democracia do 
mundo suja sua posição. 
Haverá conserto lá e aqui? 
Sim. Basta que o ideário 
democrático faça parte de 
nossas vivências. 

Pela sua grandeza territo-
rial, por suas riquezas, pela 
índole ordeira de um povo 
alegre e acolhedor e, claro, 
com a diminuição do índice 
do PNBC (Produto Nacional 
Bruto da Corrupção), pode-
remos aparecer na galeria 
das grandes democracias.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI 

App une negociações imobiliárias e serviços 
financeiros

@A startup Livima está lançando aplicativo que une soluções imo-
biliárias e de serviços financeiros em um único canal. Disponível 

para Android e IOS, o app tem o objetivo de impulsionar o crescimento 
da empresa, uma vez que vai melhorar a experiência do usuário. “Tudo 
é feito para que o cliente resolva tudo pelo celular.  É possível criar um 
anúncio, acompanhar o desempenho do imóvel e fazer contato direto 
com os interessados. A grande vantagem é que, anunciando pelo app, 
automaticamente e gratuitamente o anúncio é replicado em outros sites 
de imóveis, como Vivareal, Imovelweb, OLX e MercadoLivre. Ainda, há 
a opção de adicionar o imóvel no Zap Imóveis, Facebook, Instagram ou 
Google por uma pequena taxa, paga no cartão ou boleto”, conta Felipe 
Bogoricin, founder e CEO da startup (www.livima.com.br). 

Mix de Mídia em formato virtual

@O MIX, tradicional evento do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, 
volta a ser realizado, hoje (22), das 19h às 20h30, em formato 

virtual. VIX CINE E TV é o patrocinador do primeiro webinar que 
irá falar sobre o papel da publicidade nos modelos de negócio de 

streaming de vídeo. Segundo dados recentes do Kantar Ibope, em 
junho deste ano, os serviços de vídeo on demand, acumularam 
15% de market share e uma média de 7 pontos no Ibope, na faixa 
de 7h às 0h. A velocidade com que esse mercado se consolida, 
mostra que está apenas começando, pois, a cada momento, novos 
players chegam ao país, com as mais diversas opções de conteúdo. 
As inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/mix-midia-
-setembro-2020.

Webinar ensina como criar um modelo de 
dados com AWS SageMaker

@No webinar, que acontece hoje (22), às 18h, os especialistas 
Marcelo Cunha, ML Solutions Architect na AWS, e Miller 

Horvath, Data Scientist na BRLink, vão colocar a "mão na massa" e 
ensinar como criar um modelo de dados no SageMaker praticamente 
do zero. O Amazon SageMaker é um serviço totalmente gerenciado, 
o qual fornece a desenvolvedores e cientistas de dados a capacidade 
de criar, treinar e implantar modelos de Machine Learning (ML) 
rapidamente. Para mais informações e inscrições,  acesse o link: 
https://materiais.brlink.com.br/webinar_sagemaker.

ricardosouza@netjen.com.br

Tecnologias digitais como 
abordagem educativa

Rita de Cássia Turmann Tuchinski (*)

E estas transformações estão 
presentes em todos os aspectos 
que envolvem o contexto edu-

cacional, seja nas suas concepções, 
técnicas de ensino e, principalmente, no 
processo de avaliação da aprendizagem.

E, neste sentido, os desafios passam 
a exigir novas práticas pedagógicas, 
novas compreensões e propostas que 
busquem ofertar um ensino compro-
missado em abranger a competência 
dos estudantes a entender os valores 
sociais, econômicos e culturais, es-
senciais para sua formação pessoal e 
profissional.

Vivemos em uma sociedade em que 
a informatização é cada vez mais cres-
cente e mostra-se presente em todas 
as áreas. O século XXI é o século do 
conhecimento, e nunca tivemos tanto 
acesso à informação como temos agora.

Ao voltarmos às nossas lembranças, 
até pouco tempo tínhamos muitas 
questões que eram discutidas em sala 
de aula, como por exemplo, o uso da 
calculadora na disciplina de matemática 
e o celular. Então, como os professores 
tinham que atrair seus estudantes para 
que atentassem às aulas e não ao apa-
relho digital? Liberamos celular na sala 
de aula? Era um dos questionamentos 
mais comuns dos professores. Atual-
mente, como poderíamos imaginar que 
o celular seria uma das ferramentas 
mais utilizadas no cotidiano escolar? 
Pois bem, não há como negar, no ce-
nário educacional, que a tecnologia 
se apresenta como um mundo novo, 
cheio de possibilidades e, ao mesmo 
tempo, cheio de desafios e obstáculos 
ao seu uso.

Entretanto, é importante destacar 
que a tecnologia, por si só, não garante 
aprendizagem e conhecimento. Sendo 
assim, as pessoas envolvidas, nós, os 

garantem que o estudante aprenda com 
motivação, de uma forma mais dinâmica 
e mais envolvente.

Para tanto, destaco a importância 
do papel do professor para o desen-
volvimento do ensino e aprendizagem 
como um mediador desse processo, ou 
seja, provocar e instigar o estudante a 
buscar o seu próprio conhecimento e 
ser o protagonista do seu aprendizado. 
Acredito que nós, enquanto professo-
res, devemos oferecer possibilidades 
de reflexão, interação que leve nosso 
educando a seguir seus caminhos, es-
timulando a tomada de decisões com 
sabedoria e humanização.

Sendo assim, a educação precisa 
possibilitar a construção de mudanças 
sociais, de conhecimento, buscar a 
expansão de visão da consciência do 
individual e do coletivo, formar sujeitos 
capazes de desempenhar suas tarefas 
profissionais atendendo aos interesses 
do meio social em que estão inseridos.

(*) É professora e tutora do curso de Pedagogia no 
Centro Universitário Internacional.

Tendo em vista o cenário que estamos vivendo, não há como deixarmos de perceber as grandes 
transformações que a educação vem passando frente aos desafios de um momento que jamais 
imaginávamos vivenciar, uma pandemia global. 
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professores, precisamos estar prepara-
dos para “empregar” da melhor forma 
possível todos os recursos que essas 
tecnologias nos oferecem.

Mas é claro que ao se utilizar uma 
tecnologia digital nas aulas, é preciso 
pensar que tipo de sujeito queremos 
preparar e formar para o mundo.

Nesse sentido, há a necessidade de 
que as tecnologias digitais, enquanto 
recursos de apoio pedagógico, sejam 
dirigidas e orientadas para que pos-
sam influenciar significativamente na 
avaliação da aprendizagem dos nossos 
educandos.  Pois, a avaliação é algo que 
faz parte de nosso cotidiano, sendo 
fundamental para o sucesso da ação 
pedagógica, constituindo-se numa ação 
que permeia todo o processo de ensino-
-aprendizagem. E, para contribuir 
nesse processo de melhorias, no meio 
educacional, destacam-se as metodo-
logias ativas que vêm para dar suporte 
e fortalecer a interação entre professor 
e estudante. Desenvolver aprendizados 
a partir de problemas e situações reais 

Com a chegada da pandemia, em março 
de 2020, tivemos que nos reinventar em 
todas as formas de consumo, serviços e 
produtos. Para que a roda da economia 
não parasse de girar, foi necessária uma 
verdadeira batalha pela adaptação a uma 
nova realidade: o mundo online.

Muitos serviços e produtos já eram 
consumidos por meio do mundo digital, 
mas com a instalação da crise, até mesmo 
os mais resistentes tiveram que ceder e 
começar a mergulhar em todas as possibi-
lidades que o oceano online nos permite.

Uma dessas mudanças foi a de transfe-
rência de veículos. Um trâmite que antes 
era realizado de forma presencial em 
cartórios, no DETRAN ou em órgãos ha-

bilitados, passou a ser realizado de forma 
online, apresentando uma enorme gama 
de vantagens para todos os envolvidos:

	 •	Tempo:	 só	 de	 economizar	 o	 tempo	
de deslocamento do atual e novo 
proprietário do veículo até os órgãos 
competentes, já valeu a pena o serviço 
de transferência ter se tornado online. 
Dessa forma, ambos ganham produ-
tividade e não precisar desmarcar 
eventuais compromissos;

	 •	Agilidade:	 ganhamos	 também	 em	
agilidade. Com a ajuda de recursos 
tecnológicos, todo o processo de 
transferência passou a ser realizado 
em poucos minutos (algo que poderia 
levar algumas horas);

	 •	Segurança:	 ainda	 com	 a	 ajuda	 dos	
avanços da tecnologia, quem precisa 
fazer uma transferência de veículo não 
precisa se preocupar com roubo de da-
dos ou fraudes. São muitos os recursos 
e algoritmos que ajudam a rastrear cada 
informação e possibilitar que todo o pro-
cesso seja realizado com total segurança;

Por fim, fica aqui uma provocação: se 
tivemos que criar esses serviços online 
por conta da pandemia, e eles têm se 
mostrado extremamente mais eficientes 
que os processos presenciais antigos, por 
que não tivemos essa iniciativa antes?!

(Fonte: Yago Almeida é Diretor Comercial da Olho 
no Carro, uma startup que oferece segurança para 

transações de compra de veículos). 

Transferência online de veículos: uma tendência

Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 
UFSCar inscreve para mestrado e doutorado
O Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Produção (PP-
GEP) do Campus São Carlos da 
Universidade Federal de São Car-
los (UFSCar) está com inscrições 
abertas em processos seletivos 
para os cursos de mestrado e 
doutorado acadêmicos, com início 
em 2021.

As inscrições para o mestra-
do serão realizadas até 20 de 

outubro, e todas as instruções 
estão em edital disponível no 
site do PPGEP (em www.ppgep.
dep.ufscar.br). São 41 vagas 
disponíveis, em cinco linhas de 
pesquisa: Dinâmica Tecnológica 
e Organizacional; Gestão de Ca-
deias Agroindustriais; Gestão da 
Qualidade; Gestão da Tecnologia 
e da Inovação; e Planejamento e 
Controle de Sistemas Produtivos.
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de forma virtual, entre os dias 19 e 20 de outubro. Os constantes avanços 
e as transformações recentes do mercado de arbitragem ensejam novas 
discussões sobre o momento atual e o futuro do setor. Serão abordados 
por diversos especialistas nacionais e internacionais  os temas mais 
palpitantes relacionados à arbitragem. O painel tratará de “Temas de 
arbitragem e Administração Pública em pauta no cenário pós-pandemia” 
a debate contemporâneo sobre  a importância da diversidade no mercado 
arbitral, bem como “O futuro da Advocacy na arbitragem internacional”. 
Mais informações e inscrições: (www.congressocamccbc.org.br).

E - Empreendedorismo
Uma boa notícia para quem perdeu a oportunidade de acompanhar 
os debates sobre pioneirismo e empreendedorismo comandados por 
grandes referências no mundo dos negócios na última semana. Devido 
ao sucesso do 7º Fórum de Liberdade e Democracia e a repercussão dos 
temas levantados, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo - IFL/
SP - decidiu por manter todo o conteúdo disponível até o dia 3 de outu-
bro. Participam dos debates nomes como o empreendedor Jorge Paulo 
Lemann, o fundador e ceO do Geraldo Falcões, edu Lyra, o fundador e 
ceO do Arco educação, Ari de Sá, e o sócio fundador e conselheiro da 
Rio Bravo, Gustavo Franco. Os interessados têm até o próximo dia 30 para 
adquirir (R$17,76) o acesso através do link: (https://www.forumsp.org/).

F - Café para Barista
O café é uma das bebidas que mais se transformou nos últimos tempos nas 
mesas dos consumidores devido à diversidade de ofertas do produto, como 
gourmet, monodoses, bebidas funcionais, entre outras, e dos métodos de 
preparo. Atenta a esse cenário de constante evolução, a Associação Brasileira 
da Indústria de café Solúvel acaba de lançar o Manual de café solúvel para 
baristas, que foi desenvolvido em parceria com todas as indústrias de café e 
objetiva levar informação sobre o café solúvel aos baristas, profissionais que 
têm contato direto com os consumidores em geral. O manual apresenta toda 
a cadeia produtiva do produto, incluindo as etapas que envolvem a entrada 
da matéria-prima, processos de secagens, metodologia de avaliação sensorial 
criada para a categoria, métodos de preparo e outras formas de consumo, 
além das certificações  existentes e receitas com o solúvel. O manual é gratuito 
para download em: (https://www.abics.com.br/ver_arquivo.php?arquivo=lib/
docs/h090920201447_manualdobaristacafsolvelversoeletrnica.pdf).

G - Jeito de ter Carro
A Localiza está lançando uma nova solução de mobilidade: Localiza 
Meoo, um novo jeito de ter carro. em sintonia com uma sociedade que 

A - Candidatos Negros 
O Magalu, uma das melhores empresas para trabalhar, abriu inscrições 
para seu programa de trainee 2021. A edição tem um formato inédito: 
aceitará apenas candidatos negros. O objetivo é trazer mais diversidade 
racial para os cargos de liderança da companhia, recrutando universitários 
e recém-formados de todo Brasil, no início da vida profissional. Serão 
aceitos candidatos formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 
2020, em qualquer curso superior. O conhecimento em língua inglesa 
e experiência profissional anterior não fazem parte dos pré-requisitos 
para a seleção. candidatos de todo Brasil podem participar, desde que 
tenham disponibilidade para se mudar para São Paulo. caso o selecio-
nado seja de fora da cidade, receberá um auxílio mudança. As inscrições 
podem ser realizadas pelo site (http://carreiras.magazineluiza.com.br/).

B - Líder do Futuro 
Na quinta-feira (24), a Massimus – startup brasileira que se tornou refe-
rência quando se trata de Scrum e Agile – promove um curso 100% online 
e gratuito com o título: Líder do Futuro. Na programação serão abordados 
seis temas: como criar um ambiente propício às mudanças; como iniciar 
um projeto de Transformação Organizacional; como obter engajamento do 
c-level e mostrar a eles que a mudança é benéfica; As habilidades necessárias 
para ser um Líder do futuro; Por que você precisa ir além da Transformação 
Digital e Ágil, e como mudar o mindset das pessoas do modelo tradicional 
para o Ágil. A aula será às 20h em plataforma digital e para participar é 
necessário inscrever-se através do link: (https://bit.ly/2RKsNd3).  

C - Profissionais com Deficiência
O Mercado Livre, empresa líder em tecnologia para e-commerce e serviços 
financeiros, lança, em parceria com o Instituto da Oportunidade Social (IOS) 
e a consultoria Talento Incluir, a terceira onda do projeto ‘Meli para Todos’, 
que visa preparar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Os 
cursos serão online, com módulos distintos para as áreas de Atendimento ao 
cliente e Logística. Além de estarem capacitados para o mercado de trabalho, 
os formandos poderão concorrer a vagas dentro do próprio Mercado Livre. Na 
última edição do projeto, 70% dos formandos foram contratados pela empresa. 
As inscrições vão até quarta-feira (23), pelo link (http://lnkd.in/eJvcWBN). 

D - Congresso de Arbitragem
O centro de Arbitragem e Mediação da câmara de comércio Brasil-canadá 
(cAM-ccBc) realiza o principal congresso de arbitragem do Brasil e da 
América Latina - o VII congresso cAM-ccBc de Arbitragem, neste ano 

prioriza cada vez mais o uso em detrimento da posse, o novo negócio 
oferece facilidades para aqueles que querem usufruir de todas as van-
tagens de se ter um zero km customizado, conectado, seguro e com 
inúmeros benefícios que ultrapassam o simples uso do carro, como um 
exclusivo clube de vantagens. Foi elaborado para atender às principais 
necessidades de mobilidade de pessoas físicas e pequenas e médias 
empresas. Localiza Meoo oferece para pessoas físicas e pequenas e 
médias empresas um carro zero km, de diversos modelos, que pode 
ser customizado de acordo com os desejos do cliente. Saiba mais em: 
(https://meoo.localiza.com/).

H - Culinária Brasileira
criado em 2018 para apresentar um panorama da gastronomia nacional 
e exaltar suas regionalidades, o Delícias do Brasil retorna em formato 
digital. O cardápio de informações disponíveis no site do evento conta 
com chefs renomados, dicas de aproveitamento integral de alimentos, 
lives com especialistas e autoridades dos setores de turismo e gastronomia 
e pratos que privilegiam as tradições das cinco regiões do país. Além 
dos sabores da boa culinária brasileira, a edição tem o turismo como 
tema e traz bate-papos online entre chefs, restaurateurs, empresários 
e representantes dos dois setores, reunindo à mesa entidades como 
ABAV e Abrasel. Promovido pelo Sesc RJ e Senac RJ, o Delícias do Brasil 
acontece até sexta-feira (25), e o conteúdo pode ser acessado no site 
(https://deliciasdobrasildigital.net.br/).

I - Construção Civil
O primeiro processo seletivo da Ventures Gerdau, aceleradora de startups 
da Gerdau Next, continua com inscrições abertas com foco em empre-
endedorismo na indústria da construção civil. Além da possibilidade 
de parcerias e potencial desenvolvimento em conjunto dos negócios, a 
StartSe firmou parceria com a Gerdau para potencializar, ainda mais, o 
desenvolvimento das construtechs que forem selecionadas. As startups 
aceleradas terão vagas garantidas nos programas internacionais no Vale 
do Silício, china ou Israel e seus líderes participarão do programa de 
formação de líderes StartSe executive Program. As startups interessa-
das, independente do estágio em que se encontram, devem se inscrever 
no programa por meio do site (https://www2.gerdau.com.br/ventures).

J - Segurança Cibernética 
A ISH Tecnologia, empresa de capital 100% brasileiro, há 24 anos no 
mercado, está na lista das 250 melhores empresas do mundo em ser-
viços de cibersegurança 2020. Aparece em 27ª lugar, tendo subido seis 
posições no ranking. executa projetos em todas as unidades do Brasil e 
em diversos países da América Latina, conquistando uma ampla carteira 
de clientes, dos mais diversos segmentos de negócios, ao estabelecer 
parcerias tecnológicas com empresas de renome, oferecendo a melhor 
solução aos clientes. Houve reflexo nas contratações. De março até agora, 
a ISH já contratou mais de 100 pessoas. e há outras 15 vagas abertas. 
A maioria dos candidatos, contratada para trabalhar remotamente. 
Também, há vagas abertas para países como Austrália e Nova Zelândia. 
Saiba mais: (http://ish.com.br/).

Empresas amadoras 
perdem força no mundo 

pós-pandemia

Vejo muita gente 
preocupada com o 
que será do mundo 
empresarial quando 
a crise do novo 
Coronavírus passar 

estamos enfrentando 
um momento delica-
do que não tem data 

definida para terminar e é 
normal que fiquemos ansio-
sos por não saber o que vem 
pela frente. Devemos tirar o 
foco da pandemia e pensar 
que nem todos os negócios 
vão precisar passar por 
uma reformulação, mas sim 
acompanhar as tendências 
do mercado e aderir à tecno-
logias capazes de oferecer 
dados concretos de todos 
os setores da companhia 
via nuvem e em tempo real. 

Ficar de olho nas novi-
dades tecnológicas é o que 
vai determinar o sucesso ou 
fracasso das empresas, mas 
diria que tão importante 
quanto é ter um time de 
funcionários engajado e 
comprometido, que jogue 
junto com os gestores e 
que tenha a intenção de 
fazer a firma crescer e se 
manter forte em períodos 
de instabilidade. A via é 
de mão dupla e, infeliz-
mente, pessoas que não se 
empenham para atingir re-
sultados melhores correm 
grandes riscos de ficar sem 
emprego. O amadorismo 
acabou e a competitividade 
será mais acirrada. 

estamos seis meses em 
quarentena e aposto que 
diretores das mais variadas 
instituições só pararam 
para analisar a importância 
que tem o combo “tecno-
logia da informação mais 
uma equipe qualificada” 
para o seu empreendimen-
to durante esse período. 
Nada mudou, mas a co-
vid-19 fez com que todo 
mundo se desse conta 
de que é preciso ter uma 
organização, em níveis fi-
nanceiros, ocupacionais e 
de administração, além de 
processos claros, para que 
o negócio vá para frente. 

e acho que foi nessa 
ferida que a crise pegou a 
maioria. A digitalização já 
não é mais tendência! ela 
é um caminho sem volta 
e uma necessidade para 
as empresas superarem as 
adversidades. Mais do que 
trazer agilidade, ganhos de 
produtividade e cortes de 
gastos, as tecnologias per-
mitem que os empresários 
alcancem os resultados es-
perados mais rapidamente. 

Temos no Brasil o que 
existe de mais avançado 
em termos de informática 
e inovação e não é exagero 
dizer que pequenas e mé-
dias empresas conseguem 
disputar, de igual para igual, 
com gigantes do mercado. 
Ainda mais se tiverem 
capacitação. A pandemia 
acelerou o processo de 
digitalização da sociedade 
como um todo. 

Se olharmos ao nosso re-
dor, somos ou conhecemos 
pessoas que estão usando 
ferramentas que facilitam 
o trabalho em home office, 
as compras pela internet, o 
estudo a distância, ou até 
mesmo para curtir um en-
tretenimento via streaming 
ou cuidar da saúde por meio 
da telemedicina - avanços 
que levariam décadas para 
acontecer e estão ocorrendo 
ativamente. É natural que 
os empresários estejam 
reflexivos nesse momento 
e tomar decisões faz parte 
do jogo. 

Não perca tempo nem 
fique atrás da concorrên-
cia. Se firmar e conseguir 
reconhecimento em tempos 
difíceis é possível. Sabe 
aquele projeto de TI que 
sempre ficava em segundo 
plano? Agora virou priorida-
de número um por questão 
de sobrevivência. Tornar os 
processos digitais não é um 
bicho de sete cabeças. 

Aproveite a chance que 
o coronavírus está dando 
para o seu negócio e faça 
direito a lição de casa. Você 
só tem a ganhar. 

(*) - É Diretor da Elevor - startup 
gaúcha que desenvolve softwares de 
gestão empresarial para o segmento 

do agronegócio.

Rafael Dal Molin (*)

Trump prevê vacinar 
todos os americanos 
até abril

O presidente dos estados 
Unidos, Donald Trump, ga-
rantiu na últimasexta-feira 
(18) que o país produzirá 
doses suficientes da vacina 
contra o novo coronavírus 
Sars-coV-2 para “todos os 
americanos” até abril de 
2021. “Até abril já teremos 
vacinas suficientes para 
todos os americanos”, expli-
cou o republicano durante 
coletiva de imprensa na casa 
Branca. Segundo Trump, 
a vacina deve ficar pronta 
nas próximas semanas para 
“derrotar o vírus”, ajudar a 
salvar “milhões de vidas” e 
a devolver a “normalidade 
ao país”.

O magnata acredita que, até 
o final do ano, “pelo menos 
100 milhões de doses” sejam 
produzidas para já imunizar 
as categorias de maior risco, 
como profissionais da saúde 
e pessoas com comorbidades. 
Além disso, as vacinas contra 
a covid-19 começarão a ser 
aplicadas apenas 24 horas 
depois da aprovação pelas 
autoridades de saúde fede-
rais. Até o momento, todas 
as candidatas ainda estão 
em fases de ensaios clínicos 
(ANSA).

A estimativa de recuo 
do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma 

de todos os bens e serviços 
produzidos no país – está no 
boletim Focus, publicação 
divulgada todas as semanas 
pelo Banco central (Bc), 
com a projeção para os 
principais indicadores eco-
nômicos.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento 
de 3,50%, a mesma previsão 
há 17 semanas consecutivas. 
em 2022 e 2023, o mercado 
financeiro continua proje-
tando expansão de 2,50% 
do PIB. As instituições finan-
ceiras consultadas pelo Bc 
ajustaram a projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
consumidor Amplo (IPcA 
- a inflação oficial do país) 

Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%, a 
mesma previsão há 17 semanas consecutivas.
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O Índice de confiança 
do empresário do comér-
cio (Icec), medido pela 
confederação Nacional do 
comércio (cNc), regis-
trou, em setembro, alta de 
14,4% na comparação com 
agosto. É a maior alta da 
série histórica da pesquisa, 
iniciada em abril de 2011.

Apesar da alta mensal 
recorde, o indicador che-
gou a 91,6 pontos em uma 
escala de zero a 200 pontos, 
ainda 23,1% abaixo do pa-
tamar de setembro do ano 
passado.

Segundo o presidente 
da cNc, José Roberto 
Tadros, a expectativa é 
que a flexibilização das 
medidas de distanciamento 
social sustente a retomada 
da atividade econômica 
no terceiro trimestre. “O 
volume de vendas do co-
mércio tem apresentado 
crescimento nos últimos 
meses, impulsionado pela 
reabertura das lojas do 
varejo não essencial, o que 
tem impactado na percep-
ção cada vez mais otimista 
dos comerciantes”. 

Mercado financeiro reduz 
projeção de queda da economia
A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 5,11% 
para 5,05%

para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior 
é 2,5% e o superior, 5,5%. 
Para 2021, a meta é 3,75%, 
para 2022, 3,50%, e para 
2023, 3,25%, com intervalo 
de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo 
em cada ano.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2020 em 2% ao ano. 
Para o fim de 2021, a expec-
tativa é que a taxa básica 
chegue a 2,5% ao ano. Para 
o fim de 2022, a previsão é 
4,5% ao ano e para o final 
de 2023, 5,63% ao ano. A 
previsão para a cotação do 
dólar permanece em R$ 5,25, 
ao final deste ano. Para o fim 
de 2021, a expectativa é que 
a moeda americana fique em 
R$ 5 (ABr).

em 1,94% para 1,99% este 
ano. Para 2021, a estimativa 
de inflação foi mantida em 
3,01%. A previsão para 2022 
e 2023 também não teve 
alteração: 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

O cálculo para 2020 está 

abaixo do piso da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo Banco 
central. A meta, definida 
pelo conselho Monetário 
Nacional, é de 4% em 2020, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual 

Confiança do empresário do 
comércio tem alta recorde
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A expectativa é que a flexibilização das medidas de distanciamento 
social sustente a retomada da atividade econômica.

Na comparação com agos-
to, houve alta em todos os 
componentes do indicador. 
As condições atuais do em-
presariado subiram 42,1%, 
avanço puxado principal-
mente pelo componente 
de confiança no momento 
atual da economia (alta de 
65,6%). As expectativas 
cresceram 7,2%, influen-
ciadas pelo aumento da 
confiança no futuro da eco-
nomia (alta de 9,7%). Já as 
intenções de investimentos 
cresceram 13,1%, puxadas 
pelo componente de con-
tratações de funcionários 

(alta de 22,3%). 
Já na comparação com 

setembro de 2019 ocorreu 
o oposto, com queda em 
todos os componentes. As 
condições atuais caíram 
41,5%, com destaque para 
o recuo 52,3% no momento 
atual da economia. As ex-
pectativas recuaram 13,1%, 
também com destaque para 
a confiança na economia 
(-16,1%). enquanto isso, as 
intenções de investimentos 
tiveram queda de 21,7%, 
com destaque para os in-
vestimentos na empresa 
(-32,3%) (ABr).
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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: ÉmERSOn DE OLIVEIRA LuIz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/02/1987, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Marcelino Luiz e de Vanda Eduardo de Oliveira Luiz; A pretendente: 
mARIA DE FáTImA TEIxEIRA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 18/09/1977, 
de serviços domésticos, natural de Berilo - MG, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Teixeira Ferreira e de Oliveira Teixeira Ferreira.

O pretendente: HELIO PEREIRA DAnTAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/01/1970, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Jose Pereira Dantas e de Maria Rosa Dantas; A pretendente: SOLAnGE 
DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1973, enfermeira, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo de 
Souza e de Imaculada Chagas de Souza.

O pretendente: DIOGO TEnORIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/12/1991, 
cirurgião dentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Neto Tenorio da Silva e de Cicera Antonia Tenorio da Silva; A 
pretendente: JuLIAnA müLLER SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/01/1998, 
recepcionista, natural de Joinville - SC, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Arnoldo dos Santos Silva e de Marina Müller Silva.

O pretendente: GuILHERmE mATHEuS DE CAmPOS SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 26/06/1999, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Claudio da Motta Silva e de Neuza de Campos; A 
pretendente: PRISCILA OLIVEIRA mATOS, brasileira, solteira, nascida aos 14/12/1991, 
sub gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Maria das Graças Oliveira da Silva.

O pretendente: SAmuEL mACHADO FRAnCISCO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/11/1976, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Alecio Benetti Francisco e de Maria Jose Donizete Machado 
Francisco; A pretendente: Anny SCHIPER, brasileira, divorciada, nascida aos 18/08/1979, 
nutricionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Shlomo Schiper e de Lea Regina Veronezi Schiper.

O pretendente: EROnILDO VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 10/12/1970, 
vigilante, natural de Tacaratu - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Francisco de Assis Vieira e de Maria Felina da Conceição; A pretendente: mARIA 
zEnAIDE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1972, auxiliar de limpeza, 
natural de Jeremoabo - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Maria do Carmo da Conceição.

O pretendente: EDEnILTOn CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/09/1980, frentista, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Ismael Cardoso de Oliveira e de Arnelza Ferreira de Lima; A pre-
tendente: JAquELInE GOmES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1984, 
auxiliar de cozinha, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Vilmar Aparecido da Silva e de Valcira Gomes Pereira.

O pretendente: LuIz VICTOR SILVA DO nASCImEnTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/07/1994, porteiro, natural de Paraty - RJ, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Mauro do Nascimento e de Lenilda da Silva; A pretendente: 
SILmARA SOuzA RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida aos 19/05/1991, do lar, 
natural de Seabra - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Vieira Rodrigues e de Maria Lourdes Souza Rodrigues.

O pretendente: zAquEu JOSÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/06/1988, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Arlindo José da Silva e de Beatriz Maria da Silva; A pretendente: 
AnGELA DOS SAnTOS SAnTAnA, brasileira, divorciada, nascida aos 27/04/1979, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Caruaru - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de José Francisco de Santana e de Maria José dos Santos Santana.

O pretendente: BRunO SAnTOS AzEVEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/10/1990, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Edson Vital de Azevedo e de Janete Santos Jardim Azevedo; A pretendente: 
JOyCE SILVA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 02/04/1994, empresária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Clodoaldo dos Santos e de Jocelia Alves da Silva.

O pretendente: GABRIEL DuARTE DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/06/1999, assistente de prevenção a fraude, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo de Sousa e de Eliane Duarte 
Araujo; A pretendente: GIOVAnA SAnTOS GOmES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/11/1999, auxiliar de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Gomes da Silva e de Izabel dos Santos.

O pretendente: ERICk RAFAEL DA SILVA DOmInGOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/08/1997, comprador empresarial, natural de Nazaré da Mata - PE, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Eliakim Domingos da Silva e de Betânia 
Severina Rafael da Silva; A pretendente: THAmARA REGInA SILVA BARBOSA, brasi-
leira, solteira, nascida aos 16/07/1996, engenheira mecânica, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Angelo Barbosa e 
de Paula Francinette Albino Silva Barbosa.

O pretendente: LuíS OLIVEIRA DE mELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/06/1966, 
vigilante, natural de Carandaí - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de José Henrique de Melo e de Nativa de Oliveira Melo; A pretendente: SuEnIA 
mARIA DIAS CAmPOS, brasileira, solteira, nascida aos 10/08/1964, cozinheira, natu-
ral de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Lidio 
Campos da Silva e de Antonia Dias da Silva Campos.

O pretendente: ALEx DALDEGAn, brasileiro, divorciado, nascido aos 12/05/1974, 
pintor, natural de São José do Rio Pardo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Oswander Daldegan e de Maria Tereza Machado Daldegan; A 
pretendente: ELEAnDRA VERTEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 19/04/1977, 
depiladora, natural de Jaru - RO, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de José Maria Verteiro e de Tereza Ferreira da Silva Verteiro.

O pretendente: LEmuEL CHAGAS mARuCCI, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/03/1984, motoboy, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Marucci e de Adenilde Gonçalves Chagas; A 
pretendente: PRISCILA CRISTIAnE COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 31/12/1985, 
rádio operadora de taxista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Bezerra da Costa e de Geni Correa da Silva Costa.

O pretendente: FáBIO SOuzA VERAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/11/1995, 
manobrista, natural de Castanhal - PA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Expedito Veras e de Helena Faustino Souza; A pretendente: PRISCILA 
LEITE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/08/1993, auxiliar de sac, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cláudio 
Moura da Silva e de Zilma Leite dos Santos Silva.

O pretendente: nILSOn ALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/02/1978, 
motorista, natural de Candiba - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Luiz Pereira Pinto e de Deusdite Alves Pereira; A pretendente: LÉA AníSIA 
SILVA nOGuEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 09/12/1977, cozinheira, natural de 
Ibicaraí - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Honorino 
Nogueira e de Aurelita Anisia de Jesus.

O pretendente: GEAn LuCAS AnTunES SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/10/1994, ajudante de moldagem, natural de São João do Oriente - MG, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcone Gomes de Souza e de Maria 
Eunice Antunes; A pretendente: SABRInA CARmO DE SOuzA, brasileira, solteira, 
nascida aos 15/09/1993, cozinheira escolar, natural de Coronel Fabriciano - MG, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Israel Francisco de Souza e 
de Maria Ceni do Carmo.

O pretendente: VInyCIuS AmADEu ALmEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/10/1990, auxiliar de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Amadeu Amarante Almeida e de Marcia Adriana 
Montes de Almeida; A pretendente: JuLIAnA LuIzA CASSIAnO DA SILVA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 21/09/1985, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Luiz da Silva e de 
Maria Antonieta da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS LInS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
27/03/1975, auxiliar de produção, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro José dos Santos e de Valdecy Lins; 
A pretendente: IVAnETE RIBEIRO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/07/1972, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim Ribeiro de Souza e de Carmina 
Pereira de Souza.

O pretendente: CARLOS DAnIEL SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/05/1999, 
operador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Maria Aparecida dos Santos; A pretendente: PRISCILA ALVES DE 
mELO, brasileira, solteira, nascida aos 18/04/1999, ajudante de loja, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Duarte 
de Melo e de Ivania Alves dos Santos.

O pretendente: mARCOS BRAz DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/03/1988, ajudante de limpeza, natural de Taboão da Serra - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adevaldo de Jesus Silva e de 
Gloria Braz Vitoria; A pretendente: kAROLAInE DE ALmEIDA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/11/1999, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Dilmar de Morsid da Silva e de 
Maria de Lourdes Almeida.

O pretendente: LuIS CARLOS CESARIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/03/1969, 
segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Anna Maria Cesario; A pretendente: DEnISE DE OLIVEIRA COSTA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 27/06/1973, professora, natural de Guarulhos - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdemar Gonçalves Costa 
e de Zenóbia de Oliveira Costa.

O pretendente: GuILHERmE HEnRIquE WInkLER mOTA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 22/06/1992, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Júnior Araujo Mota e de Silvia Regina 
Marques Winkler Mota; A pretendente: LORHAnA BRASIL ALmEIDA, brasileira, 
solteira, nascida aos 12/08/1994, advogada, natural de Teixeira de Freitas - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Silva Almeida 
e de Elinêuza Brasil Almeida.

O pretendente: THIAGO LuCAS RODRIGuES RuFInO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/09/2001, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Thiago Jose Rufino e de Maria Nilvania Rodrigues 
de Souza; A pretendente: GABRIELA GOmES CARDOSO, brasileira, solteira, 
nascida aos 03/06/1998, auxiliar de loja, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Judson Oliveira Cardoso e de 
Angela Maria Gomes.

O pretendente: JOSÉ OLIVEIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/12/1975, açougueiro, natural de Itamaraju - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Adevaldo Rezende dos Santos e de Joselita Reis de Oliveira; A 
pretendente: AnA LuCIA DA SILVA GOmES, brasileira, solteira, nascida aos 21/11/1994, 
do lar, natural de Itaquaquecetuba - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de José Lucio Gomes e de Rosiane Maria da Silva.

O pretendente: LuCAS SAnTOS DE LARA BATISTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/06/1993, cobrador, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Marcelo de Lara Batista e de Gisela dos Santos; A pretendente: 
ALInE LImA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/07/1997, auxiliar de classe, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Arlindo Neto Silva e de Solange Maria dos Santos Lima Silva.

O pretendente: FABIO nOnATO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/12/1981, 
operador de estacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Nonato da Silva e de Maria Teresa de Souza 
da Silva; A pretendente: SImOnE LAuRA SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
02/03/1988, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Afonso dos Santos e de Jandira da Conceição dos 
Reis Santos.

O pretendente: EDER JESuS DE mORAES, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/04/1987, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Carmen Gabriela de Moraes; A pretendente: JAquELInE mARIA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/04/1987, professora, natural de São Paulo - SP, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José da Silva e de Natalina 
Maria da Conceição.

O pretendente: ALExAnDRE BATISTA DAnTAS DE ARAuJO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/09/1980, corretor de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Dantas de Araujo e de Joana 
Batista de Araujo; A pretendente: CÉLIA REGInA PAIVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 06/10/1981, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Nilza Paiva.

O pretendente: REnATO DA SILVA PAz, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/11/1984, analista de sistema, natural de São Paulo - SP, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Paz e de Nilza Bandeira da 
Silva Paz; A pretendente: AnA PAuLA SOARES DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/09/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Pedro da Silva Sobrinho e de Jane 
Soares Fonseca da Silva.

O pretendente: EDuARDO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 29/01/1979, 
vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Luiz Alberto Diniz dos Santos e de Conceição Gonçalves dos Santos; A 
pretendente: CICERA mARIA LEITE LImA, brasileira, solteira, nascida aos 01/01/1988, 
operadora de caixa, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Cicero Lima e de Cecilia Leite de Lima.

O pretendente: ABnER DE ARAuJO LOPES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/12/1994, auxiliar adminstrativo, natural de Juquitiba - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Moreira Lopes e de Iracema de Araujo; 
A pretendente: LARISSA DE FRAnçA SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 
28/01/1996, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cristiano Alexandre Silva de Souza e de 
Simone Maria de França Souza.

O pretendente: REInALDO DE JESuS AzEVEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/11/1997, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Reginaldo Santana de Azevedo e de Marlene Santos de 
Jesus; A pretendente: DAIAnE GuEIROS DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/10/1991, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Orlando Braz dos Santos e de Edilene Gueiros da Silva.

O pretendente: PAuLO CÉSAR DA COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/02/1980, padeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Vanderleia Aparecida Conceição; A pretendente: SOLAnGE 
CORDEIRO EVAnGELISTA, brasileira, solteira, nascida aos 24/06/1976, empresária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Roberto Evangelista e de Neusa Cordeiro Evangelista.

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: DEnIS GOmES DA SILVA, profissão: educador físico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1990, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edvaldo Gomes da Silva e de Maria Aparecida 
Pimenta. A pretendente: GABRIELA quEIROz PIRES DE ARAuJO, profissão: advo-
gada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jose Marcos de Araujo e de Maria 
Cristina Queiroz Pires de Araujo. R$ 13,45

O pretendente: AnTOnIO IDALÉCIO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Mombaça - CE, data-nascimento: 05/07/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Raimundo Alves de Lima e de 
Francisca Nazaré de Lima. A pretendente: JEzARELA SAnTAnA RODRIGuES, profis-
são: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Augusto Rodri-
gues e de Edinete Santana Rodrigues. R$ 13,45

O pretendente: WELTOn SOuSA GOuVEIA, profissão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Edvaldo Araujo Gouveia e de Maria de Jesus de Sousa. A 
pretendente: JuLIAnA DE AnDRADE DIAS, profissão: analista financeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1988, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Luiz Carlos Dias e de Marilda Santos de Andrade 
Dias. R$ 13,45

O pretendente: FERnAnDO FACHInE DA SILVA, profissão: supervisor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Rio Claro - SP, data-nascimento: 01/04/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Raimundo Rodrigues da Silva e de Simone 
Bianchi Fachine. O pretendente: THALES FIDELIS TRAJAnO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Campina Grande - PB, data-nascimento: 27/12/1998, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Aderaldo Trajano dos Santos 
e de Cristiane Fidelis Alcântara Trajano. R$ 13,45 

O convivente: DIEGO FERnAnDES CICCOnI GARCIA, profissão: corretor de segu-
ros, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Wilson Garcia Sanches e de 
Maria Terezinha Cicconi Garcia. A convivente: CRISTIAnA TELLES yASuDA, profis-
são: programadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 12/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eduardo Kengo 
Yasuda e de Maria Lucia Telles Yasuda. R$ 13,45

 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: TIAGO BORGES PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/11/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alberto Pereira e de Nelci Borges Pereira. 
A pretendente: JÉSSICA DE JESuS SOuzA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 18/12/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo José de Souza e de Enilsa 
Chagas de Jesus Souza.

O pretendente: mAnOEL HELEnO DE LImA, profissão: serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belo Jardim, PE, data-nascimento: 25/12/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Heleno de Lima e de Josefa Be-
zerra de Lima. A pretendente: mARLI FRAnCISCA FERREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Cumaru, PE, data-nascimento: 25/05/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Francisco Ferreira e de Maria 
Deodato Ferreira de Melo.

O pretendente: ADRIAn LuCAS RIOS FERnAnDES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 08/08/2001, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Pereira Fernandes e de 
Rúbia Thaciane Almeida da Silva Rios Fernandes. A pretendente: RuTH PAIVA SOuzA, 
profissão: auxiliar de berçário, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, 
SP, data-nascimento: 02/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Eufrasio Araujo de Souza e de Jusselia Araujo Paiva.

O pretendente: FELIPE DE ALCAnTARA SAnTOS, profissão: desempregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 12/08/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Maurício Félix dos 
Santos e de Andréa de Alcântara Santos. A pretendente: ADRIAnA DA SILVA, profissão: 
desempregada, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
17/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo José 
da Silva e de Fatima Terezinha do Monte.

O pretendente: mATHEuS DA SILVA GARCIA, profissão: agente de arrecadação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/11/1994, residente e 
domiciliado em Cotia, SP, filho de Tania da Silva Garcia. A pretendente: VIVIAny SAnTOS 
DE CARVALHO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Campo Alegre, 
AL, data-nascimento: 12/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Vinicius Lopes de Carvalho e de Telma Gonzaga dos Santos.

O pretendente: EDmILSOn CORREIA GOnzAGA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Una, BA, data-nascimento: 12/06/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos José Gonzaga Filho e de Rosalva Chaves 
Correia. A pretendente: mARIA mARCIAnA DAnTAS DO nASCImEnTO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: de Mauriti, CE, data-nascimento: 21/08/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Marcelino e de Ana 
Maria Dantas do Nascimento.

O pretendente: DOuGLAS CHARLES RIBEIRO, profissão: instalador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Ivinhema, MS, data-nascimento: 18/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luzinete Ribeiro da Silva. A pretendente: GEISA 
SOuzA ROCHA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 04/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Josue Leandro da Rocha e de Francilene de Souza Carneiro.

O pretendente: AnDERSOn BARBOSA DE CAmARGO, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/07/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Carlos de Camargo e de 
Andrea Barbosa Brito Bento. A pretendente: JÉSSICA STEPHAnIE SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 09/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto da Silva e 
de Maria Jose da Silva.

O pretendente: FERnAnDO mARTInS COSTA, profissão: assistente de operações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 07/11/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Fernando Rogério Costa e de 
Maria Eunice Braz Martins. A pretendente: GERLAInE OLIVEIRA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Natal, RN, data-nascimento: 25/04/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Genivaldo Pegado da Silva 
e de Maria de Fátima Silva de Oliveira.

O pretendente: ROnALDO DOS SAnTOS ARAÚJO, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 11/10/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Antonio de Araújo e de 
Tereza dos Santos Araújo. A pretendente: AnA PAuLA mAIDAnA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
04/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Santa Maidana.

O pretendente: JÔnATAS CARVALHO SILVA, profissão: engenheiro eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 17/02/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Wilson Martins 
da Silva e de Isabel Flávia de Carvalho Martins da Silva. A pretendente: LARISSA 
ELOá PEREIRA DO nASCImEnTO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 22/07/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdi Pereira do Nascimento e de 
Maria Helena Pereira.

O pretendente: nADILVOn DA SILVA, profissão: motorista de carreteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Pedra, PE, data-nascimento: 17/07/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Naivo da Silva e de Maria Edileuza da 
Silva. A pretendente: kARInA DE OLIVEIRA FERREIRA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 25/01/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oswaldo Florêncio Ferreira e de Ivaní 
Machado de Oliveira Ferreira.

O pretendente: JOãO VITTOR PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de recursos 
humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimen-
to: 11/04/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Carlos Pereira da Silva e de Ana Paula Pontes. A pretendente: BEATRIz mOnTEIRO 
DE SOuzA, profissão: controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Monteiro de Souza e de Sandra Maria 
Anastácio de Souza.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: ISAC mIRAnDA, profissão: op. de máquinas, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Vespasiano, MG, data-nascimento: 10/09/1990, residende e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Miranda e de Quitéria Maria da Silva. A pretendente: nATA-
LIA SAnTOS DO nASCImEnTO, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1992, residende e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Luiz Carlos Donizete do Nascimento e de Mafalda dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Como a carreira de 
automação vai migrar e 
agregar conhecimentos

O MEC atualizou 
uma série de 
regulamentações 
que possibilitaram 
o aumento da 
variedade de 
cursos técnicos e 
superiores na área de 
Engenharia

Após um longo perí-
odo de estagnação 
que compreende 

especialmente as déca-
das de 70 e 80, o campo 
educacional brasileiro das 
áreas ligadas à tecnologia, 
em especial a engenharia e 
suas especializações, vem 
se atualizando constante-
mente, em paralelo à evo-
lução tecnológica global, 
uma vez que a área técnica 
é intimamente ligada à tec-
nologia e suas mudanças. 
Essa rápida aceleração 
tecnológica das últimas 
duas décadas vem exigindo 
das instituições de ensino, 
uma atualização constante 
em todos os aspectos, em 
especial na grade curri-
cular, corpo docente e na 
infraestrutura. 

A partir da década de 90, 
época de abertura inédita 
do mercado nacional para 
importações de produtos, 
o Ministério da Educação 
(MEC) atualizou uma série 
de regulamentações, o que 
possibilitou o aumento 
da variedade de cursos 
técnicos e superiores na 
área de Engenharia, am-
pliando a oferta de vagas 
nas instituições públicas e 
privadas. Segundo matéria 
do Guia do Estudante, hoje 
existem 34 tipos de cursos 
de Engenharia, que vão 
de Acústica a Têxtil, sem 
contar outros cursos cor-
relatos, como Automação 
Industrial, Robótica, entre 
outros. 

Porém, essa alta quan-
tidade de cursos não vem 
refletindo em uma melhor 
qualidade dos profissionais 
formados. Segundo estudo 
de fevereiro de 2020 da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), cinco em 
cada dez indústrias brasi-
leiras têm dificuldade em 
contratar por causa da falta 
de trabalhador qualificado. 
A pesquisa relata que a fun-
ção com maior carência de 
trabalhador qualificado é a 
de operador, que afeta 96% 
das empresas consultadas, 
seguida de empregados de 
nível técnico, com 90%. Ou 
seja, a vaga para o recém 
formado existe, mas a 
empresa não consegue pre-
enchê-la adequadamente. 

Além disso, o mercado 
que antes buscava um per-
fil de profissional técnico 
voltado para atividades es-
pecificas a serem desempe-
nhadas, hoje está atrás de 
um profissional mais plural, 
que, além da parte técnica, 
conheça e desempenhe 
tarefas de outras áreas, 
como marketing, vendas, 
logística, administração, 
entre outras. Portanto, há 
uma necessidade latente 
de atualização nas grades 
curriculares a fim de que 
os novos profissionais este-
jam mais habilitados a essa 
nova demanda do mercado. 

Dessa forma, a solução 
aos recém formados é a 
capacitação extra curri-
cular, ou seja, a aquisição 
de conhecimentos além da 
formação, algo que hoje em 

dia é muito mais fácil que 
décadas atrás, uma vez 
que a disponibilidade de 
fontes e canais de consulta 
e conhecimento, globali-
zada através da internet 
abre possibilidades quase 
infinitas não somente de 
conhecimento técnico 
mais aprofundado de novas 
tecnologias, mas também 
conteúdos de outras áreas. 

Assim, esses novos pro-
fissionais, poderão con-
tribuir, com uma visão 
mais ampla, na solução de 
problemas e na proposição 
de inovações dentro das 
empresas. 

Especificamente sobre a 
carreira de automação, ela 
vem passando por essas 
transformações mencio-
nadas, ou seja, do trabalho 
técnico específico para 
uma atuação mais dinâ-
mica, plural e corporativa. 
Além disso, há uma inter-
relação íntima da área de 
Automação com a área de 
Tecnologia da Informação 
(TI), evidenciada, por 
exemplo, no uso de novas 
tecnologias como a IoT 
(Internet das Coisas). 

Dessa forma, cabe ao 
novo profissional de Au-
tomação a capacidade 
analítica de, por exemplo, 
aplicar tecnologias de IoT 
através da automação, 
impactando na aquisição 
de dados que podem gerar 
conhecimento sobre como 
recursos naturais, como 
água, são consumidos e 
de que forma podem ser 
otimizados, trazendo im-
pactos sobre qualidade e 
finanças. 

Por outro lado, essa 
mesma tecnologia, pode 
gerar conhecimento sobre 
como um operador opera 
uma máquina, trazendo 
a necessidade de melhor 
treinamento, impactando 
o RH na melhoria profis-
sional dos colaboradores, 
assim como na produção. 

Considerando a questão 
da pandemia, ou seja, um 
cenário de crise e cada vez 
mais competitivo, o papel 
da Automação torna-se 
ainda mais relevante. 

Uma pesquisa do McKin-
sey Global Institute com 
mais de 500 executivos 
chegou à conclusão de 
que as empresas que im-
plementam tecnologias de 
automação podem obter 
ganhos substanciais de 
desempenho e assumir a 
liderança em seus setores. 

Ou seja, o que era um 
processo ainda lento de 
implementação da auto-
mação em diversos setores, 
foi acelerado de forma 
colossal com a pandemia, 
mudando também o seu 
enfoque que foi de cortar 
custos trabalhistas ou 
ganhar em eficiência para 
minimizar ao máximo o 
contato entre humanos, 
evitando a disseminação 
rápida do novo Corona-
vírus. 

Portanto, o profissio-
nal de automação que já 
tinha boas perspectivas 
de carreira, passa com a 
evolução do mercado e 
com a chegada da pande-
mia, a se tornar ainda mais 
valorizado, cabendo a ele 
estar sempre atualizado e 
cada vez mais multidisci-
plinar para ocupar ótimas 
posições no mercado de 
trabalho. 

(*) - É coordenador de suporte 
técnico da Mitsubishi Electric.

Thiago Turcato (*)

www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 22 de setembro de 2020 5

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002909-18. 2017.8.26.0126 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Caraguatatuba, Estado de SP, Dr(a). Gilberto Alaby Soubihe Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Center Trevo Materiais Para Construção Ltda., CNPJ 55.838. 387/ 
0001-41, com endereço à Av. Miguel Varlez, 1.060, Jardim Primavera, CEP 11660-650, Caraguata 
tuba-SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestao de 
Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: Objetivando o recebimento da quantia de R$ 
8.177,25. Referente a fatura de Nº 242720579, com vencimento em 10/08/2016. Vencidas e não 
pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes 
à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 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 Caraguatatuba, aos 02 de setembro de 2020. 

O novo Coronavírus mudou drasticamente as 
relações de consumo. Não apenas pela necessidade 
de reclusão das pessoas, mas também pelo tempo 
que tem durado. Em meio ao distanciamento social, 
os brasileiros estão reavaliando suas prioridades, 
estilo de vida e valores para se adaptarem a essa 
nova realidade, que impactou diretamente nos 
produtos consumidos na pandemia. 

Levantamento recente realizado pela Compre & 
Confie revela que as vendas no e-commerce au-
mentaram 81% em abril devido à quarentena, com 
faturamento de R$ 9,4 bilhões. Quando comparado 
ao mesmo período do ano passado, o crescimento 
foi de 98%. Segundo o estudo, além de alimentos 
e medicamentos, as categorias com maior pro-
cura foram brinquedos (+241,6%), eletrônicos 
(+169,5%), instrumentos musicais (+252,4%) e 
cama, mesa e banho (+165,9%). 

Já quando a pesquisa aponta, especificamente, 
os produtos mais vendidos, os destaques foram: 
suplementos alimentares (+59%), iluminação para 
paredes e teto (+52%), eletrodomésticos e aces-
sórios (+45%), ferramentas (+41%) e artigos de 
armarinhos (+40%). O economista e presidente 
do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo, Claudio Felisoni de Angelo, 
explica que segmentos que remetem a práticas 
indoor ganham mais espaço, como por exemplo, 
utensílios de culinária ou material de construção, 
como forma de se adaptar ao atual cenário. 

“Os consumidores perceberam que a pandemia 
se estenderia e investiram em itens para auxiliá-los 
na rotina. Por isso, temos um crescimento signi-
ficativo em artigos para casa, como ferramentas, 
eletrônicos, eletrodomésticos e armarinho”, avalia 
o especialista. Outro setor que chamou atenção de 
Felisoni foi de construção. “As pessoas estão em 
casa, é normal se atentarem aos detalhes e optarem 
por reparos no ambiente onde moram ou, até mes-
mo, desejarem renovar o espaço. Em razão desse 
movimento, por exemplo, notamos o crescimento 
nas vendas de iluminação para paredes e teto, além 
de outros objetos relacionados”, comenta. 

O conceito Do it yourself (faça você mesmo, 
em tradução do inglês) também ganhou espaço 
na prática dos brasileiros que puderam ficar em 
casa, devido ao confinamento e às restrições 
de compra. Além disso, o prazer de produzir ou 

Os consumidores perceberam que a pandemia se estenderia e 
investiram em itens para auxiliá-los na rotina.
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A migração do serviço 
se dá em um momento 
no qual o empreen-

dedor busca a redução de 
custos para o negócio e mais 
segurança para os dados 
que trafegam na internet. 
Além disso, as aplicações em 
nuvem oferecem agilidade, 
inovação e oportunidade de 
expansão com a aceleração 
digital. 

Atualmente, na América 
Latina, o Brasil é o maior 
investidor em serviços de 
armazenamento, mas com 
baixo índice de aprovei-
tamento dos benefícios 
relacionados à escalabili-
dade e alta disponibilidade 
oferecidas pela nuvem, 
segundo dados extraídos 
do relatório Global Cloud 
Computing Scorecard. Po-
rém, há espaço para ampliar 
a participação nesse ramo 
de atuação. De acordo com 
pesquisa realizada pelo IDC, 
no segmento de serviços no 
Brasil, o crescimento foi de 
13,5% em 2019. E, até o fim 
de 2020, a expectativa é cres-
cer 35,5%, segundo dados da 
Associação das Empresas de 
Software (ABES). 

Dentro desse cenário, al-
guns setores se sobressaem. 
Atualmente, entre a base de 
clientes da Nextios, unidade 

Cada vez mais as áreas de negócios estão concentrando os 
investimentos em tecnologia.
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Computação em nuvem crescerá 
35,5% até o final de 2020

Os serviços de computação em nuvem estão crescendo anualmente 35,5% no Brasil

cada negócio. As empresas 
que investem na evolução 
dos ambientes tecnológicos 
conforme a necessidade 
dos negócios, de maneira 
bem sucedida, geralmente 
apoiadas por consultorias 
agnósticas têm, em média, 
21% menos custos do que as 
empresas que continuam a 
operar grandes data centers 
próprios e que hospedam a 
maioria de seus aplicativos 
no local, segundo a Pesquisa 
Global de Software. 

Nesse sentido, os serviços 
da Nextios focados, possibili-
tam às empresas uma gestão 
eficiente no armazenamento 
de dados com segurança, 
sem sobrecarregar um pro-
vedor próprio, que pode ser 
afetado por instabilidades 
no sistema, proporcionan-
do mais eficiência e uma 
experiência otimizada para 
as empresas. “O mercado 
de cloud funciona como 
um ponto de convergên-
cia, reduzindo gargalos 
operacionais, facilitando a 
eficiência operacional para 
a aceleração tecnológica dos 
negócios entre os players 
de mercado em diferentes 
setores de atuação”, finaliza 
Barreiro. 

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

de negócios corporativos do 
Grupo Locaweb, estão os 
serviços de adquirências, 
as bandeiras emissoras de 
cartões e as instituições 
bancárias. “Cada vez mais 
as áreas de negócios estão 
concentrando os investi-
mentos em tecnologia. Isso 
acaba sendo uma tendência, 
principalmente, em merca-
dos emergentes. No Brasil, 
os serviços representam 
aproximadamente 75% do 
PIB (Produto Interno Bru-
to), e os investimentos em 
tecnologia acabam acom-
panhando essa evolução”, 
explica Guilherme Barreiro, 
diretor geral da Nextios. 

Os setores que mais inves-
tem em estratégias de arma-

zenamento seguem em uma 
crescente, acompanhando 
a demanda da população 
brasileira, que vem buscando 
alternativas para lidar com 
o contexto de crise. As fin-
techs, bancos digitais, sites, 
aplicativos de transporte e 
entrega, entre tantos outros, 
são exemplos de setores que 
aumentaram a demanda pelo 
mercado de cloud. À medida 
que a economia compartilha-
da se populariza no país, isso 
também ajuda a alavancar 
a oferta de tecnologia da 
informação. 

A flexibilidade de consumo 
em nuvem, seja público, 
privado ou híbrido, viabiliza 
investimentos mais ade-
rentes às necessidades de 

Saiba quais são as categorias do 
varejo mais vendidas na pandemia

customizar os próprios produtos começa a ser, 
de novo, inserido na rotina do consumidor, bem 
como os benefícios trazidos pela atividade, sejam 
financeiros ou emocionais. 

Artigos de entretenimento também registraram 
alta nas vendas, como eletrônicos, brinquedos e 
instrumentos musicais. Felisoni diz que esse au-
mento acontece com uma série de outros produtos 
que remetem a atividades indoor. “As pessoas 
também necessitam de lazer e, naturalmente, 
esses itens se tornaram uma alternativa para se 
divertir e relaxar. 

Além disso, podem facilitar o convívio das 
pessoas em família e ajudar neste processo de 
isolamento”, pondera o presidente do Ibevar. O 
economista ainda reforça que as crises provocam 
mudanças e não atingem todos da mesma forma. 
“Como em qualquer situação existem operações 
que são beneficiadas e outras que são impactadas 
de maneira negativa. 

E, mesmo com aumento em algumas categorias, 
o brasileiro se mostra cauteloso com gastos exage-
rados, devido à incerteza sobre os efeitos a longo 
prazo da pandemia. Este comportamento deve se 
manter após a crise, pois o brasileiro percebeu que 
pode adiar gastos, optar por marcas mais baratas 
ou avaliar o que pode cortar do orçamento de for-
ma permanente, por exemplo”, completa Felisoni. 

Fonte: (www.ibevar.org.br). 
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 22 de setembro de 20206

Rodrigo Carneiro (*)       

Entretanto, sempre que tentam nos vender algum investi-
mento será que nos contam todos os riscos ou só destacam 
o retorno? Listamos abaixo os cinco Principais Riscos do 

Crowdfunding de Investimentos e fazemos uma comparação 
com os investimentos em bolsa. 

 

1Risco de perder o seu dinheiro investido - Apesar 
de correr o risco de ser sócio de uma empresa, normalmente 
os contratos de crowdfunding são elaborados de tal forma que 
o risco de perda fique limitado ao valor investido e não mais 
do que isto. Não há chamada adicional de margem como em 
alguns produtos de corretoras ou ainda uma cobrança de dívida 
trabalhista ou fiscal como acontece com empresários. 

Entretanto é importante dizer que a maioria das startups 
falham. A grande maioria. Por isso é muito importante saber 
investir o montante correto e procurar sempre investir em con-
junto e com quem tem experiência em análise e investimentos 
dessa natureza. Quanto mais cabeças pensantes analisarem e 
acompanharem aquela startup, melhor a sua tomada de decisão.

Fazendo um paralelo com ações, é o risco semelhante ao de 
perder dinheiro investindo numa ação com baixíssima liquidez 
mas com um grande potencial de valorização. Não há o risco de 
chamada de margem como por exemplo em algumas estratégias 
com derivativos. 

 2Risco de não ser um investimento para o seu perfil 
- Se você é um investidor iniciante ou conservador, crowdfun-
ding de investimentos não é para você neste momento. Sair 
do conforto (e baixos retornos) dos investimentos tradicionais 
como poupança e CDBs de bancos requer uma certa dose de 
estudos, pesquisas e tempo para acompanhá-lo. Você precisará 
entender em que fase de desenvolvimento aquela empresa está, 
qual é o seu plano de negócio, o seu valuation, seu contrato e 
alguns jargões do mercado de startup. 

Uma boa plataforma deve oferecer este tipo de educação 
financeira aos seus clientes. Num banco ou corretora você res-
ponderá a algumas perguntas e obterá o seu perfil de investidor, 

Vivemos um momento de grandes inovações e com os investimentos não é diferente. A taxa Selic deve se manter num patamar baixo por um bom 
tempo, e o investidor precisará buscar alternativas aceitando um pouco mais de risco para manter o seu retorno. Bolsa, fundos, moedas e porque 

não investimento em startups?

invEstiMEntos

Freepik

bem como a indicação de produtos de investimentos que são 
mais adequados a esse perfil e balanceamento do seu portfólio. 
Adicionalmente uma parte educacional poderá ser oferecida, 
o que também é muito bem-vinda para melhorar a capacidade 
de análise do investidor.

  3Risco de liquidez (precisar resgatar e precisar 
aguardar) - Geralmente o investidor em startup precisará 
aguardar um evento de liquidez, seja ele a venda da empresa 
investida, o recebimento de uma nova rodada de investimento 
ou a negociação do seu investimento no mercado secundário. 
Esta negociação no mercado secundário está proxima de 
ocorrer com a revisão da CVM588 (normativa da Comissão 
de Valores Mobiliários que regula o crowdfunding de investi-
mento no Brasil). 

Desta forma só invista o dinheiro que não precisará resgatar 
no curto/médio prazo. 

Crowdfunding de investimentos se assemelha a alguns pro-
dutos e fundos que possuem prazo de carência ou de resgate 
elevado (ex, fundo de private equity, LCI e LCA longas, entre 
outros) quando falamos em liquidez. 

 4Risco de não conseguir obter informações da 
empresa - No Brasil, as empresas que captam recursos via 
crowdfunding de investimentos são obrigadas a liberar semes-
tralmente relatórios de acompanhamento gerenciais/contábeis. 
Algumas plataformas exigem até que estes relatórios sejam 
trimestrais. Porém às vezes as empresas atrasam um pouco a 
liberação desses relatórios, ou ainda não disponibilizam algumas 
informações que julguem ser estratégicas para seu negócio 
com o receio que esses dados caiam indevidamente em mãos 
de concorrentes. 

Utilizar plataformas sérias e que também investiram na mesma 
rodada é uma boa forma de reduzir este risco informacional. 
Uma empresa listada em bolsa segue o CPC 26, Comite de Pro-
nunciamento Contábil, e precisa informar periodicamente os 
investidores com seus relatórios e demonstrativos auditados. A 
grande diferença é que no caso do crowdfunding, os relatórios 
necessários a serem disponibilizados não são pré-estabelecidos 
pela CVM. 

Outra diferença é que na Bolsa, uma empresa que atrase em 
demasiado a liberação desses informes poderá sofrer punições 
como por exemplo o bloqueio das negociações das suas ações. 
Além disso, os balanços das empresas costumam ser auditados, 
o que no mundo de startup é inviável dado os custos relacio-
nados. No crowdfunding este atraso é informado à CVM e não 
há esse bloqueio, dado que não há um mercado secundário 
organizado, porém uma empresa em atraso não poderá realizar 
novas captações com a chancela da CVM

 5Risco de Diluição nas próximas rodadas de investi-
mentos - Uma startup queima caixa no lugar de gerar lucro para 
poder acelerar o seu crescimento. E para essa corrida funcionar 
é preciso muito combustível, ou seja, investimento. Algumas 
startups fazem mais de uma rodada de crowdfunding e nesse 
caso o investidor poderá decidir se quer investir mais ou não. 

Em outros casos a empresa começa a buscar recursos com 
fundos de venture capital que por sua vez, começam a fazer 
cada vez mais exigências para investir, o que pode não ser tão 
alinhado aos investidores iniciais como anjos e crowdfunding. 
Mais uma vez o papel ativo e forte da plataforma, seja através 
de uma liderança via sindicato, experiência dos seus executivos 
ou atuação com interesses alinhados com seus investidores 
poderá evitar uma situação desconfortável ao investidor de 
crowdfunding ou não. 

Os contratos devem prever todos os direitos e proteções ao 
investidor (TAG Along, Anti Diluição em Down Round, condições 
mínimas do acordo de acionista no momento da conversão, etc). 
Em empresas listadas na bolsa, os investidores conseguem par-
ticipar de rodadas futuras adicionais, porém também há o risco 
da empresa crescer e deixar alguns investidores minoritários 
fora de determinadas rodadas ou de outras transações. Quanto 
maior o nível de governança corporativa dessa empresa, mais 
seguro será para os investidores. 

Em resumo, não deixe de fazer uma auto análise do seu momen-
to, balanceamento do seu portfólio, vontade de aprender sobre 
investimento em startups e alinhamento com o seu propósito 
antes de fazer o seu aporte. Agora se já se sentir preparado ou 
disposto a aprender, analise, compare as plataformas, e escolha 
a que investe junto com você e defende os seus interesses. 

Será um caminho sem volta e com certeza valerá os esforços.

(*) - É CEO da SMU (www.startmeup.com.br).
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Por que a presença digital 
se tornou tão importante

Desde que a pandemia se 
alastrou por todo o país 
e no mundo, diversos 
setores da economia 
tiveram que encontrar 
alternativas para não 
fechar as portas

E mesmo com a abertura par-
cial de muitos segmentos, há 
ainda aqueles que não podem 

- em hipótese alguma - retomar par-
cialmente suas atividades, como é o 
caso dos eventos, festivais, shows e 
congressos. Para se ter uma ideia, 
um levantamento realizado pelo Se-
brae em parceria com a Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos 
(ABEOC) e União Brasileira dos Pro-
motores de Feiras (Ubrafe), aponta 
que o isolamento social provocado 
pela Covid-19 impactou 98% das 
empresas desse nicho. 

Em um mercado que corresponde 
a 4,32% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro e capaz de gerar 
cerca de 25 milhões de empregos 
(diretos e indiretos), esses números 
chegam ser alarmantes. Porém, a 
transformação digital tem sido a 
esperança de muitas companhias 
e artistas do ramo para continuar 
dando andamento em suas ativida-
des, mesmo que remotamente. E 
antes que vocês me questionem se 
o digital irá acabar com o presencial, 
me antecipo e digo que não! Eu os  
enxergo como estratégias comple-
mentares para proporcionar ainda 
mais novas experiências ao público. 

Com tantas adaptações e apren-

dizados nesse período, daqui para 
frente será preciso entender que 
eventos on e off andarão lado a lado, 
ou seja, juntos eles conseguirão 
atingir um público muito maior de 
telespectadores, rompendo barrei-
ras que envolvem dinheiro, distância, 
entre outros motivos. Alguns even-
tos tradicionais já aderiram ao online 
como forma de dar continuidade 
na programação, como foi o caso 
da Campus Party, um dos maiores 
congressos tecnológicos do mundo, 
que impactou mais de 10 milhões 
de participantes em 5 mil palestras 
simultâneas exibidas em 31 países. 

Já a Associação Brasileira de 
Startups (Abstartups), entidade 
sem fins lucrativos que representa 
o ecossistema brasileiro de startups, 
se uniu ao Sebrae e a Associação 
Catarinense de Tecnologia (ACATE) 
para promover a primeira edição 
unificada da Conferência Anual 
de Empreendedorismo e Startups 
(CASE) junto ao Startup Summit, 
principal evento do ecossistema do 
sul do país, em formato online, total-
mente gratuito e cheio de novidades. 

Exemplos como esses acima, mos-
tram que o ambiente online trouxe 
um respiro para o setor. A expec-
tativa é que ainda ocorram muitos 
eventos digitais e, independente de 
ser no ambiente online ou offline, 
daqui para frente será preciso pensar 
em diferentes formas de interações 
para continuar proporcionando ex-
periências incríveis para o público.

Pensem nisso! 

(*) - É CEO da Congresse.me, primeira e maior 
plataforma de congressos 

online do Brasil.

Luiz Gustavo Borges (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Marcelo Carreira (*)      

Quando implementada corretamente, uma es-
tratégia de transformação digital oferece maior 
eficiência, reduz custos, aumenta a agilidade, 

melhora a experiência do cliente e traz novos insights 
para os negócios. 

A maturidade digital é um processo contínuo de 
adaptação a um cenário que não para de mudar, em que 
novos modelos de negócios e mudanças nas demandas 
do mercado empurram constantemente a empresa para a 
evolução e o crescimento. E como está se desenvolvendo 
a sua transformação digital em relação ao gerenciamento 
de documentos e gestão do ciclo de vida da informação? 

Os seus documentos continuam sendo gerados original-
mente em papel e são armazenados em arquivos físicos 
dentro da empresa, ocupando espaços, dificultando o tra-
balho e gerando mais custos? E os documentos originados 
digitalmente são arquivados em vários dispositivos, sem o uso 
de um sistema que os integre, dificultando a sua localização? 

É urgente que as empresas reduzam a papelada e 
integrem todas as informações para eliminar a dupli-
cidade, transformando arquivos físicos em digitais, 
independentemente da quantidade de documentos 
gerados pela empresa. Para todas as necessidades existe 
uma solução. Os registros que precisam ser mantidos 
em seu formato físico devem ser levados para um site 
externo que ofereça armazenamento seguro e serviços 
de digitalização sob demanda. 

Uma boa estratégia para a organização de todo o 
conteúdo é a criação de um conselho de governança 
da informação, com o qual será possível ter uma visão 
ampla de toda a empresa e dos documentos produzidos 
em cada departamento, avaliando sua inter-relação e, 
principalmente, entendendo quais são as expectativas 
e necessidades de cada área. Uma solução centralizada 
otimiza a retenção e a indexação de documentos ao lon-
go do seu ciclo de vida, permitindo que os funcionários 
acessem as informações em uma plataforma segura. 

A implementação de uma plataforma de gerenciamento 

A digitalização alterou o ciclo 
de vida das informações

A transformação digital se tornou uma meta fundamental nos dias atuais, mas muitos líderes 
ainda não reconhecem os ganhos de eficiência e segurança que a digitalização promete para a 
gestão do ciclo da informação

de documentos permite ainda que as empresas protejam 
e controlem arquivos digitais, oferecendo aos funcioná-
rios a capacidade de acessar informações e colaborar a 
partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, con-
trolando quem acessou determinado documento, com 
quem foi compartilhado, as alterações feitas e todas as 
informações necessárias para atender todos os requisitos 
de conformidade. Mas se a sua empresa já investe em 
automação e integra com sucesso seus processos não 
digitais e digitais, ela está pronta para inovar, não apenas 
entendendo suas necessidades atuais, mas também se 
preparando e se adaptando às tendências futuras. 

Neste ponto, quando o digital se torna padrão, as 
empresas já integram com sucesso seus processos não 
digitais e digitais, antecipam as demandas dos clientes, 
reúnem valiosos insights de negócios e melhoram a 
comunicação. Para isso é preciso a tecnologia, produto, 
pessoas e habilidades corretas que, juntas, transformarão 
dados não estruturados em inteligência para dar suporte 
às operações. 

(*) - É diretor de marketing da Access (www.accesscorp.com.br).

Se a sua empresa já investe em automação e integra com 
sucesso seus processos não digitais e digitais, ela está 

pronta para inovar.

cryptoid.com/reprodução
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Darwin acertou 
mais uma vez, no 

mundo de negócios

Muitos dizem que “é 
nos períodos de crise 
que nos superamos”. 
Outros falam que 
“enquanto alguns 
choram, outros 
vendem lenços”

Tais colocações são 
corriqueiras e, para 
alguns, até mesmo 

inspiradoras, em momentos 
como o que estamos pas-
sando atualmente. O fato 
é que as situações sociais 
e econômicas impostas 
pelas consequências da CO-
VID-19 impactam, sim, o dia 
a dia e o desenvolvimento de 
diversos profissionais. 

Quem trabalha no mer-
cado financeiro começou a 
sentir ainda as consequências 
de maneira antecipada nos 
seus negócios, assistindo à 
bolsa de valores cair mais 
de 30% em pouco tempo, e 
com seis “circuit breakers” 
em um único mês. Falando 
com conhecidos que já tra-
balham no mercado há 40 
anos, todos foram unânimes 
em dizer que jamais viram 
algo parecido. 

A gravidade da situação 
(potencializada pela globali-
zação, que proporciona mais 
agilidade na disseminação 
das informações) fez com 
que o mercado financeiro, 
principalmente, tenha so-
frido o impacto de maneira 
abrupta e antecipada. Mas, 
claro, o mundo das finanças 
não é o único impactado. 

Com a redução natural da 
circulação das pessoas nas 
ruas, ou com as restrições 
em alguns estados para 
a abertura do comércio e 
outros negócios, os empre-
sários e trabalhadores de 
outros setores estão sen-
tindo (e ainda sentirão) os 
sintomas econômicos desta 
crise. 

E como os profissionais 
de sucesso no mercado fi-
nanceiro têm reagido neste 
momento? Como se desta-
car e continuar melhorando 
sua performance em meio a 
um ambiente que sequer os 
mais experientes da área já 
vivenciaram? A resposta é 
adaptação. 

O ser humano sobrevive 
há tanto tempo no planeta 
Terra devido à sua capaci-
dade de adaptação. 

Acredito que esta adap-

tação esteja em identificar 
as peças-chave do nosso 
trabalho e buscar alternati-
vas de o executarmos - seja 
em um ambiente de home 
office, quarentena ou seja 
qual for a diversidade na 
qual se está exposto - sem 
esquecer, é claro, da inten-
sidade! Aqui as leis da evo-
lução das espécies citadas 
por Darwin vão valer como 
nunca - pois estamos tendo 
de reinventar a nós mesmos. 
Teremos de evoluir. 

Muitas companhias estão 
vendo a sua produtividade 
aumentar com o trabalho 
em home office, alguns 
investidores aprenderam 
a entender como as suas 
aplicações reagem em mo-
mentos delicados e, por 
isso, passaram a ser mais 
adeptos a investimentos 
com mais risco e, por fim, 
muitos paradigmas estão 
sendo superados. Quem 
ainda relutava em utilizar 
recursos tecnológicos para 
potencializar os seus ne-
gócios está começando a 
implementá-los. 

Darwin estava certo: os 
mais bem-adaptados sobre-
viverão! Reuniões por vídeo, 
palestras e shows por “lives” 
e até mesmo show-room 
online de móveis e imóveis 
estão acontecendo. É o 
ser humano colocando seu 
instinto natural em prática. 
O erro é cair no velho pen-
samento: “Vou esperar as 
coisas normalizarem para 
me mexer”. 

Sabe aquelas frases ditas 
antes de um grande aciden-
te, do tipo: “Eu não preciso 
de capacete” ou “pode ir 
tranquilo, aqui nunca passa 
ninguém”? Esta é mais uma 
delas! Muito provavelmente 
as coisas terão um “novo 
normal”, de hoje em diante. 
E quem espera que a situ-
ação volte a ser como era 
pode ter de esperar para 
sempre. 

A história nos mostra 
inúmeros casos de sucesso 
que tiveram de atravessar 
momentos complicados e 
que, nas crises, tiveram seu 
ponto de virada, que os le-
vou a ter grandes sucessos. 
Pois bem, aqui está a sua 
oportunidade. 

É nos momentos difíceis 
que escrevemos histórias! 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos, a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil.

Willian Kahler (*)

Mulheres: 60% 
das inscrições do 
Enem 2020

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) afirma 
que as mulheres correspondem 
a 60% das inscrições confirma-
das para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020, 
totalizando 3.468.808. Além 
disso, segundo a entidade, foram 
recebidas 1.661 solicitações de 
atendimento especializado para 
gestantes e 3.419 para lactantes.

Tanto as candidatas grávidas 
como as mães em fase de ama-
mentação têm direito a atendi-
mento especial.

Governos de São Paulo e Goiás 
estudam aumentar repasses do 
ICMS a municípios com melho-
res níveis educacionais.

Ao todo, 5.783.357 de pessoas 
se inscreveram para para a pro-
va impressa do Enem e 96.086 
para a versão digital do exame. 
O próximo exame está previsto 
para os dias 17 e 24 de janeiro 
de 2021, na versão impressa, 
e nos dias 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro de 2021, na versão 
digital (Fonte: Brasil 61).

Rachel C. F. Neves (*)

A tecnologia deu vida a inúmeras 
oportunidades de negócios, como 
o trabalho à distância. Um deles é 
o secretariado remoto, já consoli-
dado nos Estados Unidos e cada 
vez mais presente no Brasil, ao 
oferecer um serviço personalizado 
às empresas, contribuindo para 
manter a identidade da marca no 
mercado. 

Hoje, a tecnologia é uma facilita-
dora do processo, proporcionando 
diversas ferramentas para tornar 
o trabalho remoto mais eficiente, 
como Pacote Office, Dropbox, 
Google Drive, Toggl para cálculo 
de horas produtivas, Skype e 
Zoom, dentre outras. Com o apoio 
dessas ferramentas digitais, o 
trabalho em secretariado remoto 
também traz maior liberdade, 
qualidade de vida e produtividade 
ao profissional, otimizando custos 
e tempo de deslocamento que, 
conforme apontado por pesquisas, 
o brasileiro gasta em média três 
horas no tempo de deslocamento 
casa-trabalho e trabalho-casa. 

Portanto, a tecnologia mostrou o 
seu poder de complementar o ser 
humano, mas é preciso saber lidar 
com a velocidade dessas mudan-

Rachel C. F. Neves.
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Apesar do período di-
fícil, há consenso de 
que a Black Friday de-

verá trazer bons resultados 
para o comércio. Em 2019, o 
faturamento chegou em 3,2 
bilhões de reais, desempe-
nho que foi 25% maior que 
o de 2018.

Gustavo Chapchap, que é 
CMO da Jet e-business e do 
ZapCommerce, observa que 
as lojas tiveram que acelerar 
o seu processo de transfor-
mação digital nos últimos 
meses, então, espera-se que 
consigam elevar muito mais 
o faturamento obtido via 
plataformas de vendas pela 
internet. “Se a loja estiver 
bem preparada, imaginamos 
um crescimento de mais de 
50% na Black Friday de 2020 
em relação ao ano passado”, 
afirma o executivo. 

De acordo com os dados 
da Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo, de janeiro 
a maio o e-commerce cres-
ceu 60%, e representa hoje 
5,8% do varejo brasileiro. A 
expectativa é que esse per-
centual chegue a 8% até o fim 
do ano. O executivo observa 
que, como as pessoas estão 
precisando economizar, a 
tendência é a busca por boas 

67% dos brasileiros pretendem aproveitar as promoções 
da Black Friday 2020.
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Especialista prevê alta de mais de 
50% nas vendas da Black Friday

A data da Black Friday 2020 já está marcada: 27 de novembro. Estabelecida no calendário nacional 
como um dos períodos mais importantes para o varejo, a data representa uma excelente oportunidade 
de vendas para o e-commerce

mentos em mídia. Re-
des sociais, serviços de 
busca, campanhas de 
e-mail, uso de vídeos, 
enfim, quanto maior o 
leque de opções, maio-
res as chances de bons 
resultados.

 3) Muitos consumidores 
estão vivendo suas 
primeiras experiências 
com o ambiente digital. 
Portanto, é prioritário 
cuidar da usabilidade 
do site!

 4) Com o fechamento 
das lojas físicas (ou 
atuação em horário 
reduzido), a integra-
ção entre os canais 
tornou-se crucial para 
as operações. Assim, 
é importante oferecer 
opções de compra no 
e-commerce e retirada 
na loja. Quem está na 
loja também deve ter 
como fazer a compra 
online, com a assis-
tência do vendedor. 
Enfim, integração é um 
conceito chave para o 
sucesso das operações 
nesta Black Friday.

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

ofertas disponibilizadas pe-
las marcas nessa época. Um 
relatório divulgado pela Tra-
cyLocke Brasil, em parceria 
com a Behup, indica que 67% 
dos brasileiros pretendem 
aproveitar as promoções da 
Black Friday 2020.

Porém, segundo Chap-
chap, é importante que as 
operações se preparem para 
a data. “Mais do que em 
outros anos, é preciso aten-
ção com a precificação dos 
produtos. No estudo, 59% 
dos entrevistados afirmou 
que a decisão entre lojas 
físicas e online vai depender 
dos descontos oferecidos 
pelas operações”. Além 

das recomendações usuais 
para o evento (como ter 
produtos em condições pro-
mocionais), a Black Friday 
2020 exigirá mais atenção 
com algumas questões e 
recomenda quatro medidas 
estratégicas para o sucesso 
nesse momento:
 1) Em razão das medidas 

de distanciamento so-
cial, os itens domésti-
cos devem ser os mais 
demandados. Ou seja, 
vale a pena concentrar 
as ações de divulgação 
nesse tipo de produto.

 2) Nas estratégias de co-
municação, é preciso 
diversificar os investi-

A Ford desafiou estudantes de design da Europa a criar 
novas soluções de mobilidade, considerando as dificulda-
des que o distanciamento social trouxe para o transporte 
público. O conceito de táxi autônomo “muvone” venceu o 
prêmio “New Norm Mobility Award” (ou “Prêmio de Mobili-
dade Novo Normal”), com uma solução que pode ajudar as 
pessoas – especialmente as com mobilidade restrita – a se 
locomover com segurança.

Com um interior minimalista, superfícies planas e materiais 
fáceis de limpar para que o veículo possa ser desinfetado entre 
as viagens, o conceito “muvone” foi desenvolvido por Marius 
Lochner, da Staffordshire University, no Reino Unido. Seu 
objetivo é favorecer a inclusão social num momento em que 
os idosos e pessoas com mobilidade reduzida mais precisam.

“A crise da Covid-19 influenciou muito nossas vidas, mudou 
a maneira como as pessoas e as mercadorias são transportadas 
e criou um ‘novo normal’ para todos”, diz Chris Hamilton, 
designer-chefe da Ford Europa. “Isso requer novas ideias 
de design, recursos e aplicativos para a mobilidade, num 
momento em que o veículo é o espaço privado preferido e a 
saúde é mais importante que nunca”.

O prêmio faz parte do “New Designers Awards”, a maior 
feira universitária de design do Reino Unido, e contou com a 
parceria da Revista Top Gear. “A abrangência e criatividade 
mostradas nas propostas desse desafio foram impressionan-
tes, mostrando o verdadeiro talento da próxima geração vinda 
do sistema educacional, e não facilitou em nada a escolha 

Táxi autônomo ganha Prêmio de 
Mobilidade Novo Normal da Ford

O conceito “muvone”, criado por estudantes britânicos, gransporta 
só uma pessoa e tem superfícies planas, fpaceis de limpar.
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de um vencedor ”, disse Charlie Turner, diretor editorial 
da Top Gear, que fez parte do painel de jurados junto com 
designers da Ford.

Um veículo inteligente para um mundo inteligente – com 
foco na privacidade e segurança do indivíduo – o “muvone” 
está muito próximo da abordagem de design da Ford centrada 
no ser humano. A linguagem acolhedora de design, a propos-
ta bem pensada e a adequação do seu uso à infraestrutura 
urbana atual ajudaram a destacar o projeto (Imprensa Ford).

A humanização da tecnologia no secretariado remoto
mais empresas estão percebendo 
que precisam de colaboradores 
com habilidades que vão muito 
além da técnica. No entanto, uma 
pesquisa global realizada com 
450 lideranças executivas e 450 
jovens, mostrou que três quartos 
dos jovens em início de carreira 
não estavam prontos para seu 
trabalho. Na maioria dos casos, os 
contratados são inteligentes, am-
biciosos e sabem usar tecnologia, 
mas não dão a devida importância 
ao valor da inteligência emocional 
e ao profissionalismo no ambiente 
de trabalho.

Para mudar essa ideia, vamos 
pensar na tecnologia como com-
plemento para a expansão dos 
nossos horizontes, conduzindo-a 
de forma mais humana. O trabalho 
a distância, como o de secretária 
executiva remota, precisa ser 
ainda mais focado na inteligên-
cia emocional para estabelecer 
um relacionamento de confiança 
com os clientes, entendendo seus 
desafios e usando a criatividade e 
a empatia como ferramentas para 
o sucesso do negócio.

(*) - É franqueada responsável pela unidade 
cidade de São Paulo da D.Zortéa Secretariado 

Remoto, sendo Secretária Executiva 
Remota Trilíngue.

ças provocadas por robôs e super 
computadores nas próximas déca-
das. As soft skills são importantes 
para profissionais de qualquer 
setor, principalmente para os pro-
fissionais em secretariado. Muito 
se fala em inteligência emocional e 
interação entre as pessoas, mas é 
preciso aplicar de fato os conceitos 
que são essenciais para o pleno 
exercício da profissão, impedindo 
assim que a tecnologia “roube” 
a alma daqueles que conversam 
com outras almas e não somente 
com máquinas. 

Nesse caso, o profissional que 
exerce o secretariado remoto 
terá de desenvolver e aprimo-
rar habilidades emocionais para 
manter o vínculo com o cliente. É 
um trabalho pessoa-pessoa, e não 
somente pessoa-máquina. Aliás, 
as habilidades como resiliência, 
empatia, colaboração e comuni-
cação serão a chave de qualquer 
profissão. Outros exemplos de 
soft skills que auxiliam muito na 
realização do trabalho em secre-
tariado remoto são: 
	 •	Flexibilidade:	saber	se	adaptar	

às mudanças; 
	 •	Trabalhar	 sob	 pressão:	 ge-

renciar estresse sem perder 

o foco; 
	 •	Comunicação	 eficaz:	 ouvir	

atentamente e se comunicar 
de maneira clara; 

	 •	Liderança	 de	 equipe:	 saber	
como motivar e engajar gru-
pos; 

	 •	Organização	e	planejamento;	
	 •	Facilidade	de	relacionamento	

interpessoal; 
	 •	Pensamento	criativo.

À medida que as transforma-
ções no mercado e nas relações 
de trabalho avançam, cada vez 


