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Empresas que estavam tendo bons resultados com retomada da econo-
mia, com crescimento de 1,2% do PIB em 2019, com reformas importantes, 
melhores indicadores e ainda com uma agenda positiva, agora enfrentam 
uma brusca mudança no cenário, exigindo agilidade dos seus executivos 
de empresas na tomada de decisão, para enfrentar as deteminações do 
governo, para a preservação da saúde, seguindo as orientações da OMS. A 
disseminação mundial de uma nova doença, a COVID-19 está provocando 
nas sociedades onde se incluem as empresas, uma corrida para a imunização 
e o enfrentamento contra o Coronavírus, levando a transformações no am-
biente social e de trabalho, criando novos valores, junto com a consolidação 
de uma imagem positiva e forte frente o atual cenário.   

A transformação da indústria 
Desde que a pandemia chegou, houve uma grande mudança na forma 

de consumir, entre eles o aumento nas compras online. Por conta do isola-
mento social, o consumo migrou para o digital, e como consequência, houve 
o aumento no número de lojas virtuais. Segundo Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), desde o início da pandemia, mais de 107 
mil lojas aderiram à venda online de seus produtos, o que fez o número 
desse tipo de negócio quase dobrar, passando de 135 mil lojas ativas para 
242 mil. Ou seja, a cada um minuto, uma loja é aberta na internet.   

Sete vantagens de uma loja virtual

A popularização da internet de fibra ótica, com a ampliação da 
cobertura para cada vez mais cidades brasileiras, indica que essa 
tecnologia chegou para substituir de vez os fios de cobre. O fato de 
transmitir dados em alta velocidade e sem interrupções leva a crer 
que esse será o futuro da banda larga no mundo. Estruturalmente, os 
dados são transformados em luz e enviados através de cabos, que são 
finos como um fio de cabelo humano.   

Busca por internet com fibra ótica cresceu

Acervo Pessoal 

Negócios em Pauta

Auxiliando pequenos negócios 
As inscrições para o Prêmio Academia Assaí Bons Negócios 

está na reta final. A premiação é uma iniciativa da Acade-
mia Assaí Bons Negócios para apoiar micros e pequenos 
empreendedores de alimentação de todo o Brasil. O Assaí 
aumentou em 10 vezes o número de premiados e estendeu 
o apoio financeiro para três meses. O prêmio é destinado a 
empreendedores do setor de alimentos de qualquer região 
do Brasil que já tenham o seu próprio negócio e se encaixem 
em pelo menos uma das três categorias propostas: "Ponto 
de venda fixo", "Vendedor ambulante" e "Vendas por enco-
mendas". Mais informações: (www.academiaassai.com.br/
premio).    Leia a coluna completa na página 3

assaiatacadistaoficial/reprodução
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Debate sobre Bigtechs no sistema de 
pagamentos brasileiro

@O Núcleo de Mercados Financeiros e de Capitais e o 
Programa de Mestrado Profissional da FGV Direito SP, 

realizará um webinar gratuito sobre Bigtechs no sistema de 
pagamentos brasileiro. O evento será na quinta-feira (24), 
das 9h às 10h30. Os interessados em participar devem fazer 
a inscrição pelo link: http://portal.fgv.br/eventos/webinar-
-bigtechs-sistema-pagamentos-brasileiro. Após o cadastro, 
receberão o endereço do evento por e-mail. O objetivo do 
evento é fomentar a discussão sobre fintechs e regulação 
bancária, trazendo para o debate a questão da participação 
das bigtechs no Sistema Brasileiro de Pagamentos.   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/portal.fgv.br

“One stop shop” é um termo 
para designar, em linhas gerais, 
a concentração de uma série de 
serviços correlatos ou afins em 
um lugar único. No setor saúde, 
por exemplo, é aplicado quando 
unidades reúnem em um complexo 
os mais diversos tipos de exames, 
procedimentos e atendimentos 
multidisciplinares. 

Atualmente, serve para a gestão também, 
e isso tem sido uma tendência para 

profissionais da área médica que possuem 
um CNPJ, tanto para prestação de serviços 
médicos quanto para as clínicas. Ou seja, o 
conceito “one stop shop” dentro de um con-
texto de inovação é diretamente relacionado a 
“ecossistema”. As gestões dos CNPJ médicos 
e dos consultórios buscam a convergência de 
processos e etapas em apenas uma solução 
tecnológica. 

Em outras palavras: uma plataforma que 
reúna funcionalidades da atividade-fim e 
das atividade-meio (gestão fiscal, contábil, 
agendamento, prontuário médico e de 
suprimentos). Não há mais razão para os 
médicos ou os administradores de clínicas 
navegarem em diversos softwares de forma 
isolada. Prontuário eletrônico, agenda-
mento e módulo financeiro, contabilidade 
não interligados, sem geração de valor já é 
tido como um modelo ultrapassado. 

A avaliação é da educadora financeira 
Júlia Lázaro, sócia da Mitfokus, empresa 
especializada na área de saúde. Para ela, 
a implantação do “one stop shop” requer 
uma mudança de cultura na gestão dos 
serviços de saúde.  No entanto, o esforço 
vale a pena. A gestão integrada de dife-
rentes serviços com uso de tecnologia traz 
eficiência, redução de custos, otimização 
de utilização do tempo, e vantagem com-
petitiva em um mercado em constantes 
mudanças. 

Conceito de "one stop shop" em 
gestão chega a consultórios médicos

“O conceito de ‘ecossistema’ permite o 
monitoramento dos aspectos financeiros e 
o planejamento tributário do consultório, de 
acordo com as particularidades típicas das ati-
vidades médicas e de saúde. Isso representa 
ganho de tempo e evita o que chamamos de 
‘ralos financeiros’, isto é, o desperdício de 
recursos - os gastos desnecessários”, adverte 
a administradora.

A experiência de Júlia Lázaro na Mitfokus 
corrobora a importância de os profissionais 
de medicina automatizarem, de maneira 
ecossistêmica, a gestão de seus consultórios. 
Um levantamento da empresa constata que, 
de cada dez profissionais, praticamente 
nove pagam mais tributos do que deveriam, 
justamente por não conseguirem identificar 
a ocorrência dos ditos “ralos financeiros”.

O primeiro passo para a informatização já 
está dado, com a recorrente implantação de 
softwares para atividade-fim. “A telemedici-
na, por exemplo, cresceu muito nos últimos 
meses, no período de pandemia que restringiu 
a ida a consultórios. É preciso integrar, então, 
as ferramentas de atendimento online com 
as soluções de gestão”, observa a executiva.

O que, num primeiro momento, requer 
investimentos, em médio e longo prazo 
representa “ganhos na gestão do dia a 
dia do profissional; na gestão do tempo, 
e na eficiência dos processos”, sublinha a 
especialista.

Júlia Lázaro cita, nesse sentido, a solução 
API, programa que viabiliza a interface 
dos softwares de consultórios com os 
fornecedores. “O médico não quer, e nem 
tem tempo, para lidar com fornecedores, 
por exemplo. Então, ele precisa de um 
ecossistema, integrado, com o conceito 
de ‘one stop shop’, para aumentar sua 
produtividade”.

A Mitfokus conta hoje com cerca de 1,2 
mil clientes, entre profissionais, clínicas e 
hospitais, com mais de 40 especialidades 
médicas, em todo o Brasil. Com unidades 
no estado de São Paulo (em Campinas e na 
capital paulista), a empresa presta serviços 
em consultoria tributária, consultoria finan-
ceira, contabilidade, orientações em fusões e 
aquisições. Promove ainda palestras e cursos 
online na área.

Fonte: (https://mitfokus.com.br/).

CRISE TENDE A AuMENTAR DISPuTAS SOCIETáRIAS

Qual o sentido 
da vida?

Por Renata Maksoud

Empreendedorismo
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Saldo nas contas externas 
As contas externas registraram 

saldo positivo em agosto pelo quinto 
mês seguido, informou ontem (23) o 
Banco Central. O superávit em tran-
sações correntes, que são as compras 
e vendas de mercadorias e serviços e 
transferências de renda do Brasil com 
outros países, chegou a US$ 3,721 
bilhões, o maior resultado positivo já 
registrado em agosto, na série iniciada 
em janeiro de 1995. Em agosto de 2019, 
foi registrado déficit em transações 
correntes de US$ 3,032 bilhões (ABr).

Emanuel Pessoa, mestre em Direito 
pela universidade de Harvard.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/crise-tende-a-aumentar-disputas-societarias-briga-judicial-com-socio-saiba-como-evitar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/qual-o-sentido-da-vida/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/busca-por-internet-com-fibra-otica-cresceu-32-no-primeiro-semestre/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/covid-19-a-transformacao-da-industria-na-dimensao-do-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-vantagens-de-uma-loja-virtual-para-seu-negocio/
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OpiniãO
Reforma tributária deve 
impulsionar digitalização 

das empresas

A reforma tributária, 
um dos carros-chefes 
do Governo Federal, 
deve ser votada pelo 
Congresso Nacional no 
início de 2021

E pode trazer mais 
dificuldades do que 
soluções para as em-

presas em um primeiro 
momento. O projeto em 
tramitação prevê a simpli-
ficação do pagamento de 
taxas e impostos federais 
por meio da unificação de 
tributos como o PIS e CO-
FINS. Independente de qual 
seja a proposta aprovada, 
as mudanças deverão ser 
gradativas e podem ocasio-
nar uma sobreposição tem-
porária de leis e diretrizes 
tributárias, conhecida por 
paralelismo fiscal.

Haverá um período onde 
as empresas estarão em 
fase de adaptação às novas 
regras e continuarão aten-
dendo a todos impostos 
vigentes. Ou seja, as coisas 
podem se complicar ainda 
mais durante a transição 
que deve durar até 3 anos. 
Nos últimos 20 anos, o Brasil 
alterou, em média, 30 nor-
mas tributárias por dia, to-
talizando impressionantes 
mais de 260 mil mudanças 
desde 1988, quando a car-
ga tributária representava 
22,8% do PIB brasileiro – 
hoje está na casa de 33%. 

Isso sem contabilizar os 
tributos individuais em 
escala estadual e municipal, 
como o ICMS e o ISS. Foi 
desta forma que o país con-
quistou o topo do ranking 
de maior complexidade 
fiscal do mundo, apelidado 
de “manicômio tributário” 
pelo Ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Nem mes-
mo todas essas mudanças 
foram suficientes para 
resolver a questão fiscal 
no Brasil.

Nossa história recente 
mostra uma carência de 
diretrizes, planejamento 
e até mesmo de objetivos, 
que somada à complexidade 
do atual processo tributário 
brasileiro, expõe o país a 
uma renúncia de impostos 
na casa de R$ 500 bilhões, 
uma sonegação de outros 
US$ 500 bilhões e um con-
tencioso tributário de cerca 
de US$ 8 trilhões ao ano.

Por isso, a reforma tribu-
tária será imprescindível 
para a saúde econômica do 
país. Existe uma intenção 
política de não aumentar a 
carga tributária e tirar so-
bretaxas de alguns setores 
para que as empresas reto-
mem a expansão, visto que 

nos últimos 10 anos, o Brasil 
teve uma taxa de crescimen-
to de 2,2%, enquanto o PIB 
mundial alcançou cerca de 
19%. Diante disso, ampliar 
a base de contribuintes que 
pagarão valores menores, 
sem aumentar os impostos, 
é um bom caminho.

Uma mudança substancial 
na pauta da Reforma foi 
deflagrada pela pandemia 
da Covid-19, que colocou 
no radar mais 65 milhões 
de beneficiários do Auxílio 
Emergencial, até então 
“excluídos” da economia 
formal. Com o crescimento 
do e-commerce durante o 
período, um novo imposto 
para transações digitais 
ganha espaço nas discus-
sões uma vez que atuaria 
diretamente sobre todas as 
atividades de comércio ele-
trônico, o que aumentaria a 
arrecadação e eliminaria um 
gap não previsto em nossa 
antiga estrutura fiscal.

O cenário alarmista para 
os primeiros anos da refor-
ma tributária pode ser miti-
gado desde já por meio da 
digitalização e automação 
do pagamento de tributos. 
Anualmente, os prejuízos 
por não estar em conformi-
dade fiscal giram em torno 
de R$ 170 bilhões por ano 
para as empresas no Brasil. 
Em meio a essa tempestade 
de mudanças, mais do que 
nunca, as empresas que não 
se mantiverem atualizadas 
estarão sujeitas a erros 
que vão gerar penalidades 
fiscais e um alto custo. 
Já as que contarem com 
um parceiro especialista 
em tributação, correrão 
menores riscos e poderão 
economizar entre 2 e 5% 
da carga de impostos.

A digitalização será uma 
grande aliada das empresas 
em um momento muito pró-
ximo, devido às alterações 
de impostos que foram mo-
dificadas por conta da Covid 
mas que estão próximas de 
voltarem. Sabendo que mais 
de 500 cobranças de impos-
tos foram postergadas para 
o pós-pandemia, a conta dos 
gastos adicionais do Gover-
no para conter a crise vai 
chegar. Por isso, muito em 
breve, haverá um aumento 
na fiscalização para coletar 
os impostos e, assim, as 
empresas precisam estar 
preparadas para não serem 
engolidas. 

A saída é a digitalização 
dos processos fiscais, eli-
minando de vez os proce-
dimentos manuais, que são 
altamente sujeitos a erros.

 (*) - É Country Manager da Sovos 
(www.sovos.com).

Paulo Zirnberger de Castro (*)
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Systax e BotCity anunciam parceria

@Facilitando a integração entre as soluções tributárias ofertadas 
pela Systax com os ERPs, sistemas de gestão empresarial, dos 

clientes, a BotCity passa a fornecer robôs que trarão economia, 
qualidade e agilidade aos clientes. Dessa forma, o processo se torna 
inteiramente automatizado, utilizando todo o know-how consolidado 
da Systax nas operações fiscais, levando em conta, principalmente, o 
cenário de alterações tributárias vivido no Brasil e a importância de 
sistemas especializados em garantir o compliance fiscal, evitando que 
a empresa seja vítima de fraudes, por exemplo, com os documentos fis-
cais que recebe (http://www.systax.com.br/) (https://botcity.com.br/).

Huawei promove curso online focado em 
Cloud Computing

@A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), promove a segunda edição do Open Class – 

série de cursos online gratuitos para estudantes e profissionais do setor 
de tecnologia. A Cloud Computing (Computação na Nuvem) será o tema 
desta quinta-feira, 24 de setembro, apresentado pelo Arquiteto Sênior de 
Cloud Solution da Huawei no Brasil, Fábio Oliveira, que desenvolve soluções 
e aconselha empresas de pequeno, médio e grande porte. As vagas são 
limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://event.webi-
narjam.com/register/89/gqxlgbz1. Quem se inscrever ganha um voucher 
para fazer a prova do certificado oficial de Cloud Computing da Huawei.

App lança contact tracing para rastrear e 
conter Covid-19 no trabalho

@O contact tracing (rastreamento de contatos), usado na China e 
na Coréia do Sul para monitorar a Covid-19 e, recentemente, pela 

Espanha, Alemanha e França para evitar uma nova quarentena, é a 
nova função do aplicativo de gestão de times FieldLink (www.fieldlink.
me) para evitar o contágio do Coronavírus em ambiente empresarial. 
Uma vez que o celular é o ponto de contato dos colaboradores com 
as companhias, com os dados e instrumentos necessários ao serviço, 
os usuários são acostumados a usar o app durante todo o expediente. 
"Conseguimos, então, acompanhar suas jornadas durante o horário de 
trabalho, cruzar informações do histórico dele com outros para detectar 
a proximidade física e emitir um relatório específico, desde que os re-
quisitos de privacidade sejam respeitados", conta Diego Cueva, CEO do 
sistema. Assim, é possível identificar rotas de disseminação nos últimos 
30 dias, isolar quem pode ter se contagiado e garantir a saúde da equipe.

Mercado Eletrônico tem vagas abertas para 
profissionais de vendas e tecnologia

@O Mercado Eletrônico, líder em soluções de comércio eletrônico B2B 
e eleito pelo Great Place to Work uma das 150 melhores empresas 

para trabalhar em 2019, anuncia novas vagas para seu escritório no Bra-
sil. Com nota de 94% de satisfação na pesquisa feita com colaboradores 
durante a pandemia, a empresa se destaca no cenário brasileiro e reforça 
seu valor “Pessoas em Primeiro Lugar”. “Além de buscar por profissionais 
com as qualidades técnicas necessárias para as vagas, queremos ter em 
nosso time colaboradores que tenham interesse genuíno por tecnologia e, 
principalmente, possam contribuir para um ambiente de transformação e 
crescimento”, explica Adriana. O processo seletivo da empresa é feito em 
três etapas: análise dos currículos inscritos, seguida por avaliação pela área 
de Recrutamento e Seleção e, por último, da área requisitante, Adriana 
Oliveira, diretora de Recursos Humanos do Mercado Eletrônico. São dez 
oportunidades de diferentes perfis técnicos para trabalhar com o time de 
tecnologia e comercial em São Paulo (SP), no bairro da Vila Olímpia. Os 
interessados devem se inscrever pelo email: selecao@me.com.br.

ricardosouza@netjen.com.br

Um pouco de história: 
tecnologia e conteúdo 

Vivaldo José Breternitz (*)

David Sarnoff nasceu na Rússia 
em 1891, tendo sua família 
logo imigrado para os Estados 

Unidos. Órfão de pai começou a traba-
lhar muito cedo, como jornaleiro, para 
ajudar a sustentar sua família. Aos 15 
anos aprendeu o código Morse, o que o 
ajudou a ser contratado como contínuo 
pela Marconi Wireless Telegraph Co., 
talvez a maior empresa de telecomu-
nicações da época.

Foi promovido a telegrafista em 1908 
– os telegrafistas eram profissionais de 
elite, mas que se tornaram obsoletos 
pelo avanço tecnológico: equipamentos 
de rádio seguidos por telex e outras 
tecnologias praticamente eliminaram 
sua necessidade.

Como acontece às vezes, Sarnoff es-
tava no local certo e na hora certa:  na 
noite de 14 de abril de 1912 estava 
de plantão e recebeu uma mensagem 
que se tornou famosa: "SS Titanic ran 
into iceberg, sinking fast" (SS Titanic 
bateu em iceberg, afundando rápido). 
Sarnoff permaneceu em seu posto pelas 
próximas 72 horas, transmitindo para 
o mundo as mensagens que chegavam 
dos navios de socorro.

As habilidades e a capacidade de 
empreender de Sarnoff fizeram-no 
subir rapidamente: em 1915 ele sugeriu 
a Marconi a criação dos antecessores 
dos atuais aparelhos domésticos de 
rádio – à época, rádio era assunto prin-
cipalmente para militares, marinheiros 
e amadores entusiasmados. Sua ideia 
foi considerada inviável do ponto de 
vista comercial – consta que executivos 
da empresa teriam dito: "a caixa de 
música sem fio não tem nenhum valor 
comercial. Quem pagaria para ouvir 
uma mensagem enviada a ninguém em 
particular?".

Mas, ele teve outra oportunidade. 
Em 1919, a General Electric comprou 
a Marconi e formou a RCA (Radio 
Corporation of América) e Sarnoff foi 
à luta: para criar uma massa crítica 
de ouvintes dispostos a comprar seus 
rádios, era necessário criar estações 
comerciais, que veiculassem música, 
notícias e esporte; em 1921, ele con-
seguiu transmitir a luta Jack Dempsey 
versus Georges Carpentier, pelo título 
mundial de boxe - os rádios da RCA fize-
ram sucesso: 300.000 pessoas ouviram 
a transmissão e em três anos  mais de 

televisionada – era uma nova era que 
se iniciava, com Sarnoff dizendo que a 
tecnologia ali mostrada era provisória, 
que cores, gravação em vídeo etc., 
chegariam em breve. 

A 2a. Guerra Mundial, da qual Sar-
noff participou atuando na área de 
comunicações, chegando a general do 
exército americano, só permitiu que 
começassem a ser vendidos aparelhos 
domésticos de TV em 1946; em 1951, a 
NBC começou a transmitir programas 
em rede nacional.

Enquanto Sarnoff era extraordinário 
quanto ao entendimento e aplicação da 
tecnologia, seu grande rival, William 
Payle, da CBS (Columbia Broadcasting 
System) era imbatível no que hoje cha-
mamos “conteúdo”; Sarnoff focava na 
tecnologia, Pailey na programação – e 
na medida em que tecnologia se tornava 
uma “commodity”, algo que se pode 
obter pagando e não investindo em 
criação, a maior habilidade da CBS em 
atrair e reter talentos levou-a à vitória 
no longo prazo: em 1986, cinco anos 
após a morte de Sarnoff, a General 
Electric assumiu o controle do grupo 
RCA, que àquela altura já havia perdido 
boa parte de seu brilho e que depois 
praticamente desapareceu.  

A CBS e a NBC ainda são grandes 
empresas, mas essa já é outra história; o 
importante é lembrar que talento e dedica-
ção são fundamentais e que a tecnologia, 
sozinha, não tem grande utilidade.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Neste momento em que se fala tanto em empreendedorismo e em que vivemos num ambiente de 
mudanças tecnológicas constantes, é oportuno lembrar um pioneiro que viveu em tempos semelhantes 
e que, embora a palavra empreendedorismo ainda não existisse, aproveitou tecnologia que surgia para  
revolucionar a mídia e a vida cotidiana das pessoas.
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um milhão de aparelhos foram vendidos 
com o nome comercial de “Radiola”. 

Mas era preciso mais: em 1926, já 
como um dos principais executivos da 
RCA, formou a NBC (National Broad-
casting Co.), uma subsidiaria que criaria 
a primeira grande rede de emissoras 
comerciais, gerando ainda mais com-
pradores para os aparelhos.

Outra amostra de sua genialidade: 
os gramofones estavam sendo substi-
tuídos, desde 1906, por equipamentos 
com alto-falantes internos, fabricados 
pela Victor Talking Machine Co. e co-
mercializados sob a marca “Victrola”. 
Sarnoff promoveu a fusão das empre-
sas, fazendo surgir a RCA-Victor, e 
das tecnologias, juntando o rádio e o 
toca-discos num só móvel e criando 
os antepassados dos atuais aparelhos 
de áudio. Ficou famoso o logo da com-
panhia, mostrando um cachorrinho 
ouvindo a voz de seu dono vinda de 
um gramofone - "A Voz do Dono" (His 
Master's Voice") tornou-se popular 
também no Brasil.

O sucesso das medidas de Sarnoff le-
vou os investidores à loucura: as ações de 
RCA chegaram a valer US$ 573,75 cada, 
até que em 1929 o “crash” da bolsa de 
New York levou seu preço a US$ 2,25.

Mas o crash não desanimou Sarnoff, 
que se tornou presidente da RCA em 
1930, incentivando pesquisas acerca 
de televisão, tecnologia que ele já pro-
pusera em 1923. Em 1939, quando da 
inauguração da Feira Mundial de New 
York, a abertura do “stand” da RCA foi 

David Sarnoff em 1954

Eventos para incentivar divulgação científica
A PUC-Campinas realiza, 

de 28 a 30 de setembro, dois 
eventos voltados à divulga-
ção da ciência e da tecnolo-
gia. O II Postgraduate Mee-
ting será realizado do dia 28 
ao dia 30, e o XXV Encontro 
de Iniciação Científica e X 
Encontro de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológi-
co e Inovação ocorrerão dias 
29 e 30 deste mês. Os dois 
eventos serão online, com 
transmissões pelas redes 

sociais da Universidade. A 
TV PUC-Campinas pode 
ser acessada pelo endereço 
www.youtube.com/tvpuc-
campinas. Para a abertura 
do Postgraduate Meeting, no 
dia 28, às 18h, será realizada 
a palestra “A Ciência entre a 
Desinformação e o Excesso 
de Informação”, com o físico, 
professor e Secretário de 
Comunicação da Unicamp, 
Prof. Dr. Peter Alexander 
Bleinroth Schulz.
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D -  Programa de Estágio 
A Elanco Saúde Animal - uma das maiores empresas do segmento no 
mundo - abre inscrições para o seu Programa de Estágio 2020. A iniciativa 
mantém o comprometimento da companhia em promover a diversidade e 
uma cultura inclusiva, desta vez ao priorizar a contratação de afro descen-
dentes e pessoas com deficiência. As vagas previstas na nova edição do 
programa serão voltadas aos alunos de todas as universidades, que estudam 
nos cursos de administração, farmácia, química, engenharias, comunicação, 
marketing, relações internacionais, medicina veterinária e áreas afins. Para 
se inscrever, o interessado precisa cursar a faculdade com previsão para se 
formar, no mínimo, em dezembro de 2022. Não precisa ter qualquer expe-
riência profissional prévia. Para algumas posições, é necessário somente 
conhecimentos em pacote Office, inglês e/ou espanhol. Inscrições: (http://
portal.ciee.org.br/pe-pendentes/inclui-elenco-set-2020/).

E - Evento de Cibersegurança 
O Cyber Security Summit Brasil 2020, um dos principais eventos mun-
diais de cibersegurança, acaba de divulgar a segunda lista de speakers 
confirmados. Sandro Süffert, Chairman da Apura Cyber Intelligence S/A, 
foi um dos primeiros nomes divulgados. O tema abordado por Süffert 
levará aos participantes uma visão prática do que acontece quando as 
defesas cibernéticas falham. O Pesquisador PhD da Universidade de 
Wolverhampton e ex Analista de Cibersegurança da FAB, Rafael Salema, 
também teve a participação confirmada. Abordará aspectos técnicos 
sobre direct syscalls de forma simples e didática. Outro nome presente 
na lista é o do Diretor Jurídico do Conselho Europeu de Proteção de 
Dados, Michal Czerniawski. O evento acontece no próximo dia 29 (terça-
feira), em ambiente online e gratuito. Para mais informações, acesse: 
(https://www.cybersecuritysummit.com.br/).

F - Gol é o mais Buscado
Entre a segunda quinzena de agosto e a primeira metade de setembro, o 
veículo mais buscado do site da KBB Brasil - empresa especializada em 
precificação de veículos novos e usados - foi o Volkswagen Gol. Apesar 
de aparecer apenas na 6ª colocação no ranking de carros novos mais 
vendidos da Fenabrave, o Gol é o modelo mais comercializado entre os 
usados, correspondendo quase 10% do volume de transações rastreadas 
pela Fenauto, federação dos revendedores de veículos. Portanto, o vo-
lume de 6% de tráfego para o Gol no site da KBB está em consonância 
com outros dados do mercado. Abaixo do Gol, aparece o Fiat Palio, com 
4,25% de share nas pesquisas de preço realizadas no site da KBB no 
período analisado. Saiba mais em: (www.kbb.com.br).

A - Cidadania na Dança 
O Fórum Internacional de Cidadania na Dança - FIC - idealizado pela 
bailarina Priscilla Yokoi realizado pelo Instituto Abammy, chega a sua 
sua oitava edição, sendo a primeira on-line na cidade de São Paulo, 
entre os dias 28 de setembro e 11 de outubro. As inscrições podem 
ser feitas pelo site (www.ficdanca.com). Nele, os interessados podem 
esclarecer dúvidas e se inscrever nos cursos, que são todos gratuitos; 
além de conhecer toda a programação e perfil dos participantes. O Fó-
rum  objetiva gerar e distribuir renda para diversos agentes e artistas 
do segmento da dança, os quais se encontram desprovidos de recursos 
financeiros em função do fechamento das escolas de dança, dos teatros 
e de apresentações artísticas diversas, em decorrência do isolamento 
social causado pela Covid-19.

B - Empresas com Iniciativas  
A 7ª edição de um dos principais prêmios sobre Customer Experience 
(CX), está com inscrições abertas e vai até o próximo dia 30. O “Prêmio 
Experiência do Cliente”, é organizado pela Track e reconhece profis-
sionais e empresas com iniciativas que têm mudado a experiência dos 
consumidores no Brasil. O prêmio está dividido entre as categorias: 
cultura, inovação disruptiva, métrica, profissional, jornada do cliente, 
história de destaque e prêmio de destaque. Os empreendedores ou em-
presas que querem concorrer ao prêmio, precisam se cadastrar no link: 
(https://premioexperienciadocliente.com.br/). Os primeiros selecionados 
pela curadoria serão divulgados na página da premiação, em seguida, 
acontecerá a votação do comitê técnico e também do público em geral 
para a categoria História de Destaque. Já a divulgação dos ganhadores 
será em dezembro. 

C -  Vagas de Emprego
A MAG Seguros, seguradora mais longeva do país com 185 anos de 
atuação ininterrupta, está com 42 vagas abertas em áreas como Vendas, 
Finanças e Tecnologia, em cargos de gerência, auxiliar, júnior e estágio, 
para contratação CLT e para profissionais autônomos. As oportunidades 
são para cidades como Rio de Janeiro (6), Porto Alegre (4), Fortaleza (3), 
Goiânia (3), Caxias do Sul (2), Florianópolis (2), Niterói (2), Santos (2) 
e Uberlândia (2), entre outras. As vagas são 100% inclusivas, sendo 11 
delas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência). As vagas buscam 
profissionais com perfil comunicativo, voltado para resultados, familia-
ridade com o mundo digital e conhecimento em matemática financeira. 
Os interessados devem se candidatar pelo link: (http://trabalheconosco.
vagas.com.br/mongeral-aegon/oportunidades). 

G - Hidrogênio Verde 
A thyssenkrupp participa como palestrante e patrocinadora do 1º Con-
gresso Brasileiro de Hidrogênio Verde, que acontece nos dias 5 e 6 de 
outubro, das 9h às 10h40. Organizado pela Câmara Brasil-Alemanha de 
São Paulo, o evento objetiva discutir a utilização do hidrogênio verde 
diante do movimento de descarbonização da economia mundial, suas 
aplicações em diversos setores da economia e sua viabilidade como 
fonte energética com zero emissão de carbono. O congresso, realizado 
de maneira virtual e com participação gratuita, contará com apresenta-
ções e painéis de discussão com representantes de governo, empresas e 
comunidade científica. O hidrogênio verde é a chave para unir progresso 
econômico e sustentabilidade. Inscrições: (https://www.ahkbrasil.com/).

H - Escolha da Carreira 
Acontece ao longo do mês de outubro a primeira temporada da série 
“Diário de Profissões”, idealizada por dois estudantes da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) com o objetivo de apoiar jovens que 
estão no Ensino Médio na escolha de sua futura profissão. Aos sábados 
(dias 3, 10, 17 e 24), sempre às 19h, serão veiculadas lives em que os 
responsáveis pelo projeto entrevistarão profissionais de diversas áreas, 
para que relatem o cotidiano de sua atividade profissional. Os proponentes 
da série são Leonardo Cardoso de Oliveira, estudante de Engenharia de 
Produção, e Gabriel Santos da Silva, do curso de Engenharia Elétrica. 
A ênfase será dada às atividades mais comuns nas diferentes áreas de 
atuação. As inscrições para acompanhar o projeto em (www.diariode-
profissoes.com.br), onde também há mais informações sobre a iniciativa. 

I - Modelos de Negócio  
A Associação Brasileira de Bancos recebe inscrições para fintechs e startups 
participarem da 3ª edição do Prêmio Ideia ABBC, que objetiva aproximar as 
mais de 90 instituições financeiras associadas a empresas inovadoras, com 
o propósito de otimizar modelos de negócio e reduzir custos operacionais. 
Entre as novidades da edição, além das fintechs será permitida a participação 
de startups. Para participar, fintechs ou startups devem submeter um case 
real, com pelo menos um cliente pagante do produto ou serviço a ser apre-
sentado, com um dos seguintes aspectos: Soluções voltadas à otimização do 
trabalho remoto;  Soluções para inclusão financeira da população; e • Solu-
ções financeiras digitais para micro e pequenos empreendedores. Inscrição: 
(http://conteudos.abbc.org.br/10). Regulamento (http://ideiaabbc.org.br/). 

J - Programa de Trainee 
A Bracell, uma das maiores produtoras de celulose solúvel em todo o 
mundo, inicia as inscrições de seu Programa de Trainee 2021. Com dura-
ção de um ano e 15 vagas para atuação na unidade em Lençóis Paulista, 
o programa tem oportunidades para talentos que tenham inglês fluente 
e concluído a graduação entre 2018 e 2020 em diversas áreas de conhe-
cimento. Os candidatos aprovados na primeira etapa passarão por testes 
online, terão que enviar um vídeo de apresentação profissional (Vídeo 
Self) e ainda participarão de entrevista online, seguida de um painel 
presencial na empresa. As inscrições para o processo seletivo podem 
ser feitas até 31 de outubro em (http://bit.ly/Trainees-Bracell-2021).

O que muda com a Lei Geral 
de Proteção de Dados?

Muito se fala em Lei 
Geral de Proteção de 
Dados- LGPD, mas a 
pergunta que fica é, 
afinal, o que muda? 

No último dia 18, a LGPD 
finalmente entrou em 
vigência e passou a ter 

validade depois de quase três 
anos em discussão. As altera-
ções trazidas por essa lei são 
de grande repercussão para o 
mundo da proteção dos dados 
pessoais. Os titulares, ou seja, 
o dono dos dados, passa a ter 
uma melhor compreensão de 
seus direitos e tem a certeza 
plena de que é, efetivamente, 
o proprietário de suas informa-
ções pessoais. 

Qualquer um que faça uso 
dessas referências terá que 
solicitar sua autorização, que 
deverá ser livre, expressa e ine-
quívoca. E quais são os direitos 
dos titulares? Alguns deles são, 
de Consentimento, Finalidade 
e Compartilhamento. Dar 
consentimento é o mesmo que 
dizer: cabe ao dono dos dados 
definir como e quando suas in-
formações serão utilizadas; em 
relação à Finalidade, os dados 
pessoais somente podem ser 
usados para o fim específico 
para o qual foram consentidos; 
quanto ao Compartilhamento, 
de forma simplificada, nada 
mais é que, partindo da pre-
missa de que você é dono dos 
seus dados, você pode levá-los 
para onde quiser. 

Por exemplo: seu histórico 
de bom pagador em uma ins-
tituição financeira agora pode 
ser levado à outras instituições, 
como para fazer um emprésti-
mo em local diverso daquele 
que está em posse de suas 
informações. E o que são dados 
pessoais? Diferente do que se 
imagina, dados não são somente 
nome e documentos, mas pode 
ser qualquer informação que 
torne uma pessoa identificada 
ou identificável: sua foto, sua 
digital, seu perfil de consumo, 
suas preferências de compras 
ou qualquer informação que, 
se somada, possa levar à sua 
identificação. 

Além de diversos direitos 
aos titulares, a lei também traz 
obrigações àqueles que coletam 
as informações, ou seja, as em-
presas de um modo geral. Mas 
afinal, o que é necessário fazer? 
Tenho eu que mudar algo em 
minha empresa? Quanto vou 
precisar gastar? Quanto tempo 
vou despender? Primeiramen-

te, é preciso esclarecer que 
a tarefa aqui não é esgotar o 
tema, ou criar um manual, até 
porque seria impossível. Mas é 
certo que podemos tecer alguns 
breves comentários de onde 
podemos partir ou com o que 
devemos nos preocupar. 

Antes de adentrar no tema 
central se faz importante es-
clarecer quem são as pessoas 
obrigadas à lei. Simples, todos 
aqueles que tratam dados. E 
o que seria tratar dados? Nas 
palavras da professora Patrícia 
Peck Pinheiro, tratar dados 
nada mais é que “toda operação 
realizada com algum tipo de 
manuseio de dados pessoais: 
coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, dis-
tribuição, processamento, ar-
quivamento, armazenamento, 
edição, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, 
modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou ex-
tração”[1]. 

Esclarecendo, se você man-
tém a guarda de dados pesso-
ais de seus funcionários, por 
exemplo, você trata dados, se 
você tem uma lista de clien-
tes, fornecedores, parceiros, 
você trata dados!  Importante 
ressaltar que não existe uma 
receita mágica que se aplica a 
todo e qualquer negócio. Pri-
meiro precisamos entender do 
negócio que está sendo avaliado 
e os dados que precisam ser 
tratados. Outro fator impor-
tante é não se adequar apenas 
nos termos da LGPD, pois 
sabemos que nas normativas 
de compliance e segurança da 
informação muitos requisitos 
já são requeridos e fiscalizados. 

Por fim, podemos concluir 
que as empresas têm muito 
trabalho a fazer e o cidadão 
muito a se preocupar. Como 
você está lidando com as essas 
alterações? As empresas preci-
sam estar atentas às mudanças, 
já que a tarefa não será simples, 
pois a adequação exige tempo, 
dedicação, comprometimento, 
conhecimento, além da experi-
ência. Procurar um profissional 
capacitado pode ajudar na ela-
boração desse plano de ação e 
nas diretrizes que deverão ser 
seguidas. 

Esteja preparado! 

(*) - Advogada com mais de 10 anos 
de atuação em direito penal, direito 
digital e Compliance, é Consultora 

externa em Proteção de Dados e 
Compliance no FCQ Advogados e 
professora na pós-graduação em 
Proteção de Dados e Compliance 

Digital no Mackenzie.

Aline Trivino (*)

A população desocupada no 
Brasil, que era de 10,1 milhões 
em maio, passou para 12,3 mi-
lhões em julho, e, em agosto, 
atingiu 12,9 milhões de pessoas, 
um aumento de 27,6% desde 
maio. A taxa de desocupação 
aumentou em 0,5 ponto per-
centual de julho para agosto, 
passando de 13,1% para 13,6%. 
Os dados constam da edição 
mensal da pesquisa Pnad Co-
vid-19 , divulgada ontem (23) 
pelo IBGE. Em agosto, a Pnad 
Covid-19 estimou a população 
ocupada do país em 84,4 mi-
lhões de pessoas, com aumento 
de 0,8% em relação a julho, mas 
ainda acumulando redução de 
2,7% em relação a maio.

A Região Sul foi a única a 
apresentar queda da popula-
ção desocupada (2,3%). As 
regiões Nordeste, com 14,3%, 
e Norte, com 10,3%, apresen-
taram as maiores variações. A 
taxa de desocupação entre as 
mulheres foi de 16,2%, maior 
que a dos homens, com 11,7%, 
sendo que a diferença também 
foi verificada em todas as 
grandes regiões. Em agosto, o 
percentual de domicílios onde 
pelo menos um dos moradores 
recebeu algum auxílio para 
combater os efeitos da pande-
mia foi de 43,9% no país, sendo 
que as maiores proporções 
estavam no Norte (61%) e 
no Nordeste (59,1%). O valor 
médio do benefício recebido 
pela população foi de R$ 901 
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A taxa é superior ao 
0,23% de agosto deste 
ano e ao 0,09% de se-

tembro do ano passado. Esse 
é também o maior resultado 
para um mês de setembro 
desde 2012 (0,48%).

O dado foi divulgado ontem 
(23) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O IPCA-15 acumula 
taxas de 0,98% no terceiro 
trimestre do ano, 1,35% no 
ano e 2,65% em 12 meses. A 
alta de preços na prévia de 
setembro foi puxada princi-
palmente pelos alimentos e 
bebidas, que tiveram inflação 

Esse é também o maior resultado para um mês de setembro 
desde 2012 (0,48%).
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Consulta ao 5º lote 
do IRPF

A Receita Federal abriu 
ontem (23  a consulta ao 5º  
lote de restituições do Impos-
to de Renda 2020. O crédito 
bancário para 3.199.567 con-
tribuintes será realizado no  
próximo dia 30, totalizando o 
valor de R$ 4,3 bilhões. Desse 
total, R$ 226.353.008,42 refe-
rem-se aos contribuintes que 
têm prioridade legal, sendo 
7.761 idosos acima de 80 anos, 
44.982 entre 60 e 79 anos, 
4.685 com alguma deficiência 
física ou mental ou moléstia 
grave e 21.303 pessoas cuja 
maior fonte de renda seja o 
magistério.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita na Internet. No Por-
tal e-CAC, é possível acessar 
o serviço Meu Imposto de 
Renda e ver se há inconsis-
tências de dados identificadas 
pelo processamento. Nesta 
hipótese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, 
mediante entrega de decla-
ração retificadora.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita con-
sulta às declarações e situação 
cadastral no CPF. Com ele 
será possível consultar dire-
tamente nas bases da Receita 
Federal informações sobre 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF (ABr).

Prévia da inflação 
em setembro fica em 0,45%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) , que mede a prévia da inflação oficial, 
registrou alta de preços de 0,45% em setembro deste ano

(3,42%), tomate (22,53%), 
óleo de soja (20,33%), arroz 
(9,96%) e leite longa vida 
(5,59%). 

Outros grupos de des-
pesas com inflação foram 
transportes (0,83%), alta 
puxada pelo preço da gaso-
lina (3,19%); artigos de re-
sidência (0,79%); habitação 
(0,34%); despesas pessoais 
(0,09%); e comunicação 
(0,15%). Por outro lado, 
houve quedas de preços 
nos grupos de despesas 
vestuário (-0,27%), saúde e 
cuidados pessoais (-0,69%) 
e educação (-0,11%) (ABr).

de 1,48%. Entre os itens que 
mais contribuíram para o 

aumento dos preços no pe-
ríodo destacam-se as carnes 

Desemprego subiu 27,6% em 
quatro meses de pandemia

A taxa de desocupação entre as mulheres foi de 16,2%, maior 
que a dos homens, com 11,7%.

por domicílio.O Amapá, com 
71,4%, foi o estado com maior 
proporção de domicílios onde 
um dos moradores é beneficiário 
de programa de auxílio emer-
gencial, seguido de Maranhão, 
com 65,5%, e Pará, 64,5%. 
“Esse índice ficou estável em 
praticamente todos os estados. 
O total de domicílios que rece-
beram auxílio teve um aumento 
grande de maio para junho e, de 
junho para julho, praticamente 
não cresceu, ficando estável em 
agosto”, disse, em nota, a coor-
denadora da pesquisa, Maria 
Lucia Vieira.

Até agosto, 17,9 milhões de 
pessoas, 8,5% da população, ha-
viam feito o teste de diagnóstico 
para saber se estavam infectadas 
pelo novo Coronavírus (Co-
vid-19) no Brasil. Destas, 21,6%, 
o equivalente a 3,9 milhões de 
pessoas, testaram positivo.

Segundo a coordenadora da 

pesquisa, uma maior disponibi-
lidade de testes e, consequen-
temente, um maior acesso a 
eles por parte da população 
podem justificar o aumento no 
número de pessoas que estão 
fazendo o exame. 

“Como a pandemia não aca-
bou, é natural que aumente 
esse número, inclusive entre as 
pessoas que não tiveram sinto-
mas, mas que tiveram contato 
com alguém que teve Covid-19 
e fizeram o teste para se cer-
tificar”, explicou. De acordo 
com o IBGE, o percentual 
de realização dos testes para 
diagnóstico da doença é maior 
entre as pessoas com rendi-
mentos mais altos, chegando a 
21,7% no grupo de rendimento 
domiciliar per capita acima 
de quatro salários mínimos e 
ficando abaixo de 5% entre as 
pessoas que ganham até meio 
salário mínimo (ABr).



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 24 de setembro de 20204 Negócios
Empresas 

&

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA TELES DE MEnEzES, profissão: ajudante 
geral, estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nildo Teles Menezes e de 
Claudia Rodrigues de Oliveira. A pretendente: VAnESSA VILELA DA SILVA, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Vilela da 
Silva e de Olinda Gomes dos Santos.

O pretendente: DIEGO GOMES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aguinaldo Gomes da Silva e de Ana Cristina Gomes da 
Silva. A pretendente: LILIAnE MATIAS DA SILVA, profissão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Pereira da Silva e de Eliane Matias da Silva.

O pretendente: FELIPE BOnFAnTE VARçAL, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Nunes Varçal e de Rosenei Bonfante Varçal. A pre-
tendente: TALITA DIAS MAChADO, profissão: auxiliar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marciel Ferreira Machado e de Patricia Helena Dias da Silva.

O pretendente: JOSé ROBERTO BuEnO, profissão: oficial de manuntenção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Pindamonhangada, SP, data-nascimento: 29/03/1968, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Geraldo Bueno e de Maria Gertrudes 
Bueno. A pretendente: MARIA ShIRLEIDE ALEnCAR FAuSTO, profissão: diretora de 
creche, estado civil: divorciada, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 21/04/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Zildo Fausto e de 
Expedita Alencar Fausto.

O pretendente: DAnIEL PEREIRA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Quinta do Sol, PR, data-nascimento: 08/12/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Pereira da Silva e de Maria Paiva da Silva. A preten-
dente: IVAnIR SOuzA AzEVEDO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Pereira de Azevedo e de Januaria Souza Azevedo.

O pretendente: VAGnER LuIS ALVES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pereira Alves e de Maria Angelica Alves. 
A pretendente: VAnESSA PEREIRA JESuS DO nASCIMEnTO, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/09/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edson Batista do Nasci-
mento e de Margarete Pereira Adolpho do Nascimento.

O pretendente: IVAn ALVES DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roseli Alves da Silva. A pretendente: LAuRA MARIA 
DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/02/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Augusto da Silva e de Josinilda Maria da Silva.

O pretendente: MAyCOn CORRêA SALVInO, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliana de Fátima Salvino. A pretendente: 
ThAIS DA SILVA ALVES, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Cerjo Alves e de Rosilene Maria da Silva.

O pretendente: JOSé APARECIDO PEREIRA ALVES, profissão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Quinta do Sol, PR, data-nascimento: 04/03/1963, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Pinto Alves e de Geralda Pereira Alves. A 
pretendente: RITA DE CASSIA SILVA DOS SAnTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Itajuípe, BA, data-nascimento: 02/11/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enedino Aquino dos Santos e de Carmelita Paulina Silva.

O pretendente: ALAnDRESOn MILLAnI SAnTOS, profissão: veterinário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Cosme Mota Santos e de Cristiane Millani Santos. A pretendente: 
AnGELICA DE OLIVEIRA ROCA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Carlos de Oliveira Roca e de Ruth Fernandes de Oliveira Roca.

O pretendente: AnDERSOn GARCIA LEAL, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Garcia Leal e de Carmen Natalina Palacio. 
A pretendente: ADRIAnA DE JESuS, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marielza de Jesus.

O pretendente: JOhn KEnnED BATISTA DA SILVA, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 21/09/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva e de Veronica 
Maria Pereira da Silva. A pretendente: GLêyCE ROSAnA DA SILVA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 
09/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Basileu Roque 
da Silva e de Rosana de Lourdes Helena da Silva.

O pretendente: AnTOnIO TAMASCO, profissão: controlador de acesso, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1965, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Tamasco e de Anna da Silva Tamasco. 
A pretendente: ÁnGELA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 10/12/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josevaldo da Silva e de Gerlâne Oliveira da Silva.

O pretendente: IGOR LOuREnçO SILVA DE AnDRADE, profissão: empresário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Lourenço de Andrade e de 
Maria Madalena Lima da Silva. A pretendente: LAyzA DA Luz SAnTAnA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Arari, MA, data-nascimento: 
05/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel de 
Jesus Santana e de Maria José da Luz Santana.

O pretendente: AnDRé TELES TELESFORO, profissão: 1/2 oficial de eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Telesforo e de Ivanilde Teles 
Telesforo. A pretendente: Vanessa Ramos do Nascimento, profissão: promotora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Medeiros do Nascimento e de 
Sonia Maria Ramos do Nascimento.

O pretendente: JuAn DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Clodoaldo da Silva e de Marcionilia Maria Silva. A pretendente: 
JuLIAnA DE MOuRA PAuLA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Roberto de Paula e de Maria Diana Barboza de Moura Paula.

O pretendente: ThIAGO BERnARDES InÁCIO, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ismael Antonio Inácio e de Lucinéia Bernardes 
Inácio. A pretendente: BRunA CRISTInA DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvia Agnes de Oliveira.

O pretendente: WILSOn TEODORA LESSA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1948, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aleicho Varela Lessa e de Maria Rosa Teodora Lessa. 
A pretendente: MARIA JOSé LEMES, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guaratinguetá, SP, data-nascimento: 26/10/1945, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Benedito Lemes e de Maria Rosa.

O pretendente: MARLOn LOPES DE PAuLA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 10/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Rogerio Lopes de Paula e de Clarice Helena dos Santos. A 
pretendente: WALéRIA DA SILVA ARAuJO, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Maria do Nascimento Araujo e de Maria José da Conceição Silva.

O pretendente: VALDELI JuLIO SAnTOS, profissão: mecânico de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1989, residente e domici-
liadoneste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisca Francileide Santos. A pretendente: 
VAnESSA nOGuEIRA BRAGA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Nogueira Braga e de Maria de Lourdes Braga.

O pretendente: JORGE PEDRO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturalidade: 
Ponte Nova, MG, data-nascimento: 03/08/1949, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Pedro da Silva e de Marcelina da Conceição. A pretendente: 
EVAnA ALVES DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Afonso de Oliveira e de Oneida de Fatima Alves de Oliveira.

O pretendente: RIChARD RODRIGuES, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Célio Rafael Rodrigues e de Maria de 
Fátima Rodrigues. A pretendente: RAFAELA DE SOuSA ROChA, profissão: operadora 
de telecobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
Soares de Oliveira Rocha e de Luciana Alves de Sousa.

O pretendente: JOãO CARLOS nASCIMEnTO DAMASCEnO, profissão: impressor 
gráfico, estado civil: divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 09/02/1986, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João dos Santos Damasceno e de 
Valdelice Santos Nascimento. A pretendente: ALCIOLInE MOnTEnEGRO DA SILVA, 
profissão: cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 
18/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose João da 
Silva e de Gilvanete Montenegro Oliveira.

O pretendente: WILLIAM DOS SAnTOS PAuLInO, profissão: auxiliar de contagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Paulino e de Iracema dos 
Santos Paulino. A pretendente: SuELI APARECIDA DA SILVA, profissão: professora 
de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/10/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Braz 
da Silva e de Luzia Julio da Silva.

A pretendente: MARIA AuREA XAVIER, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 24/08/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Estela Xavier. A pretendente: SIMOnE DA SILVA, 
profissão: analista de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 20/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elias Pereira da Silva e de Terezinha das Dores Silva.

O pretendente: EDuARDO SILVA FAçAnhA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Façanha e de Dora Kaania Silva. A 
pretendente: LuCIAnA APARECIDA SILVA PInhEIRO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1980, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Pinheiro e de Maria do Carmo Silva.

O pretendente: KEnEDy RODRIGuES DE MEDEIROS, profissão: do lar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo Jacinto de Medeiros e de Maria 
Rodrigues de Santana. A pretendente: ROSEMEIRE SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olga Celenilde de Azevedo Silva.

O pretendente: JOSE IVAnILDO AnTOnIO DE MELO, profissão: vendedor, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Capoeiras, PE, data-nascimento: 13/06/1965, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, filho de Antonio Francisco de Melo e de Ivanice Braga de Melo. A 
pretendente: MOnICA TELES DE CARVALhO, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/06/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes dos Santos Filho e de Maisa Teles dos Santos.

O pretendente: JuLIO nOBRE DOS SAnTOS FILhO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Nobre dos Santos e de Sueli Fiorito Nobre dos 
Santos. A pretendente: FABIAnnE DA SILVA PAz, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Manaus, AM, data-nascimento: 15/07/1984, residente e domi-
ciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Anizio Marques Paz e de Rita Teodozio da Silva.

O pretendente: LuIz ROBERTO FELIX DA SILVA, profissão: técnico eletrônico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1964, residente e 
domiciliado Rua Arnaldo Bonaventura, 475, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Felix 
da Silva e de Leonor Franco Martins. A pretendente: ELzA ALCAnTARA PEREIRA DOS 
REIS, profissão: diarista, estado civil: viúva, naturalidade: Porto Alegre, BA, data-nascimento: 
02/11/1965, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Maria Magnolia Alcântara Pereira.

O pretendente: VITOR GABRIEL DA SILVA SAnTOS, profissão: analista junior, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joilson Barreto dos Santos e de 
Flavia Maria da Silva. A pretendente: AnA KAROLInA SILVA MEnDES DE SOuzA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luciano Mendes de Souza e de Alessandra Cardozo da Silva.

O pretendente: JARDLEI nuTE DE SOuzA, profissão: auxiliar de corte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1980, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Edilei de Souza e de Maria Aparecida 
Nute. A pretendente: AnA CARLA FERREIRA FIRMInO, profissão: agente comunitária 
de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Firmino e de 
Maria Severina Ferreira Firmino.

O pretendente: PEDRO PAuLO DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Xavier dos Santos e de 
Lidia de Oliveira. A pretendente: ThIELEn LuCA COuTO BEzERRA, profissão: au-
xiliar comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/12/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Gilson Couto 
Bezerra e de Rosana Luca da Silva.

O pretendente: EDER AuGuSTO DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Augusto dos Santos e de Lucineide 
Alexandre dos Santos. A pretendente: ByAnCA BARBOSA DE ARAuJO, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/02/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Fernando Gonçalves de 
Araujo e de Sueli Barbosa.

O pretendente: ThIAGO JOSé DE TORRES, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero José de Torres e de Maria José da Silva. A 
pretendente: EDnA COnCEIçãO nunES, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 14/06/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilton Sena Nunes e de Gilda Maria da Conceição.

O pretendente: VICTOR hEnRIQuE AzEVEDO GARCIA, profissão: analista de ope-
ração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Gimenes Garcia 
e de Márcia Azevedo Garcia. A pretendente: EVELLyn DE ALMEIDA GOnçALVES, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
23/04/1999, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Alexandre da Silva Gonçalves 
e de Gleice Pinheiros de Almeida.

O pretendente: AnDERSOn AnTOnIO DA SILVA, profissão: ajudante diversos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/06/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Antonio da Silva e de 
Aparecida Caetana da Silva. A pretendente: TAMIRES MARIAnO DA SILVA, profissão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 07/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genildo 
Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes Mariano da Silva.

O pretendente: GIOVAnI DE SOuzA, profissão: auxiliar de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Saúde, BA, data-nascimento: 28/03/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenias João de Souza e de Romilda Silva Oliveira. 
A pretendente: JORGEA APARECIDA DA COnCEIçãO, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1966, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Margarida Maria da Conceição.

O pretendente: IVAnILDO PEREIRA OLIVEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Glória, BA, data-nascimento: 18/05/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Alves de Oliveira e de Brasiliana Alves Pereira. A 
pretendente: MARIA SOLAnGE DE FREITAS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 04/06/1976, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro Silva Freitas e de Maria Ana de Freitas.

O pretendente: JAMES ChIBuEzE InnOCEnT, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigeria, data-nascimento: 28/01/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mark Mathew Innocent e de Elizabeth Innocent. A 
pretendente: CRISLAynE GuIMARãES PôRTO MARIAnO, profissão: cuidadora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/08/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Mariano e de Maria 
Nazareth Guimarães Pôrto.

O pretendente: JuLIAnO LOPES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 16/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Francisco da Silva e de Maria Aparecida Lima 
Lopes. A pretendente: SuzAnA COLhADO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Vanderlei Colhado e de Maria Aparecida de Barros.

O pretendente: MAXWEL LIDOGéRIO PEREIRA DA SILVA, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: Manhuaçu, MG, data-nascimento: 11/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio José da Silva e 
de Maria Sirlene da Silva. A pretendente: GABRIELA DOS SAnTOS DE FREITAS 
RODRIGuES, profissão: assessora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Izaque de Freitas Rodrigues e de Rosimeire dos Santos.

O pretendente: ROBERTO RODRIGuES FREITAS, profissão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Souza Freitas e de Maria Laura Rodrigues Freitas. 
A pretendente: PRISCILA FERREIRA DA SILVA, profissão: assistente de departamento 
pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: CLAuDIO hEITOR PEREIRA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bom Sucesso, MG, data-nascimento: 18/08/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro Pereira e de Maria José Pereira. A 
pretendente: MAXCILIAnE CORREIA DE ARAúJO SAnTOS, profissão: manicure, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 02/01/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de George Benedito dos Santos e de 
Marineis Correia de Araújo Santos.

O pretendente: IzACK MARCOS DE FARIAS PEREIRA, profissão: jovem aprendiz, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeremias Santos Pereira e de Eliane 
Gustavo de Farias Pereira. A pretendente: JACILEnE PEREIRA DA SILVA, profissão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/04/2000, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Avelino Ferreira da Silva 
Filho e de Sandra Pereira da Silva.

O pretendente: RAFAEL GODÁ SOARES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Soares Filho e de Rosilane Aparecida Godá 
Soares. A pretendente: KARInA SALES DE LIMA, profissão: assistente comercial, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1988, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Raimundo Rodrigues de Lima e de Maria do 
Carmo Sales de Lima.

O pretendente: DIEGO MOnTEIRO SAnTOS, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Mendes Santos e de Isabel Conceição 
Monteiro. A pretendente: JAQuELInE MEnEzES MALIzIA, profissão: operadora de 
telemarkenting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/04/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Salvador Papa Malizia e 
de Jane Lima de Menezes.

O pretendente: JEAn CESAR SAnTOS DE PAuLA, profissão: programador de PHP, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Paulo Cézar de Paula e de Dalva Aparecida dos 
Santos de Paula. A pretendente: ALInE MEnDOnSA OLIVEIRA FIGuEIREDO, profissão: 
arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Mendonsa Figueiredo e de Maria das Graças Oliveira Figueiredo.

O pretendente: MARDSOn SILVA DOS SAnTOS, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 23/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Martinho Rodrigues dos Santos e de Raimunita Nonato 
da Silva. A pretendente: ELAnE SAnTOS SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 25/03/1983, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josafá Santos Silva e de Marilene Matos Silva.

O pretendente: ALISSOn AGOSTInhO CASSIAnO DA SILVA, profissão: atleta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Cassiano da Silva e de Irailda 
Agostinho Cassiano. A pretendente: MARIA EDuARDA hIAnSDTS DIAS TAVARES, 
profissão: assistente de markenting, estado civil: solteira, naturalidade: Joinville, SC, 
data-nascimento: 08/03/1998, residente e domiciliada em Joinville, SC, filha de Eduardo 
Luis Dias Tavares e de Krystian Karla Hiansdts Dias Tavares.

O pretendente: ELTOn DA nATIVIDADE SAnTOS, profissão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1982, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Josias Agostinho dos Santos e de Josefa Ramos da Natividade 
Santos. A pretendente: TATIAnE PEREIRA SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/07/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Dias Santos e de Valdirene Pereira dos Santos.

O pretendente: DEnIS AuGuSTO GRAnGEIRO SILVA, profissão: auxiliar operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva Filho e de Miriam 
Augusto Grangeiro. A pretendente: REGInA TEnORIO DOS SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Abdon Manoel dos Santos e de Vera Lucia Tenorio da Silva.

O pretendente: EDIMAR ALVES DOS SAnTOS, profissão: poceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 12/06/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Salvador Alves dos Santos e de Nair Francisca dos Santos. A preten-
dente: MARGARETE MEnDOnçA DA SILVA, profissão: cuidadora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/08/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos da Silva e de Florízia Rita Mendonça.

O pretendente: MARCELO BRAnDãO LOPES, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Florindo Lopes e de Rita de Cassia Brandão. A preten-
dente: SABRInA FERnAnDES DE CAMPOS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim de Campos Neto e de Luciana de Siqueira Fernandes.

O pretendente: LEAnDRO FIGuEIREDO GOMES DOS SAnTOS, profissão: limpador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes dos Santos e de Suze 
de Sa Figueiredo Gomes dos Santos. A pretendente: FRAnCIELLE CRISTInA PInhEI-
RO DA SILVA, profissão: operadora de telemarkenting, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Carmo Pinheiro da Silva e de Rosemeire Almeida da Silva.

O pretendente: DyMI GOnçALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Inacio da Silva e de Zinalda Gonçalves da Silva. 
A pretendente: ALInE ALVES DE ARAuJO, profissão: auxiliar técnica comercial, estado 
civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 15/05/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco de Araujo e de Nelcy de Souza Mochelli.

O pretendente: ERIVELTOn MARçAL, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1994, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, filho de Maria Auxiliadora Marçal. A pretendente: MARIA APARECIDA OLIVEIRA 
DO nASCIMEnTO, profissão: auxiliar de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Mombaça, CE, data-nascimento: 11/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sebastião Xavier do Nascimento e de Antonia Rosimar do Nascimento.

O pretendente: ROBERT DE SOuzA GODOI, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edivaldo Ribeiro de Godoi e de Vera Lucia de 
Souza Godoi. A pretendente: JéSSICA RODRIGuES SILVA, profissão: auxiliar de en-
fermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Pereira da Silva 
e de Cicera Florencio Rodrigues da Silva.

O pretendente: EuCLIDES DuARTE GIL, profissão: coordenador de TI, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1995, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Luiz Carlos Gil e de Janaina de Souza Duarte. A pretendente: 
AnA RAQuEL CARVALhO, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Garcia Carvalho e de Maria Selma Pereira de Carvalho.

O pretendente: FRAnCISCO ALBERTO VIEIRA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 13/03/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Vieira Marculino e de Francisca Araújo Vieira. 
A pretendente: AnTônIA AuRILEnE nunES ARAúJO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 29/01/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Ari Araújo e de Maria Leda Nunes Araújo.

O pretendente: ERICK GOMES DO ESPIRITO SAnTO, profissão: operador de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/2001, 
residente e domiciliado Rua Apóstolo Mateus, 81, neste Distrito, Cidade Tiradentes São 
Paulo, SP, filho de Ede Carlos Lopes do Espirito Santo e de Carla Gomes da Silva. A 
pretendente: JESSICA PEREIRA CALIXTO, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo Calixto Sobrinho e de Vera 
Lucia da Penha Pereira Calixto.

O pretendente: JOãO VITOR DA SILVA GEnARI, profissão: consultor de qualidade, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 18/12/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oséias Genari e de Edinalva Gomes 
da Silva Genari. A pretendente: STEFFAnI COELhO DA SILVA, profissão:, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1998, residente e domicilia-
da nesta Capital, SP, filha de Edmilson Ferreira da Silva e de Patricia Rodrigues Coelho.

O pretendente: ThIAGO VASCOnCELOS DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Oliveira e de Geralda 
Vasconcelos de Oliveira. A pretendente: MIChELE DA PEnhA VIEIRA, profissão: balco-
nista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves Vieira e de 
Maria Aparecida da Penha.

O pretendente: REnATO hEnRIQuE nASCIMEnTO DE FARIAS, profissão: auxiliar 
geral, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1986, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Alfredo Jesus de Farias e de Marlene 
Alselmo Nascimento. A pretendente: AnA PAuLA DA SILVA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ceci Vidal da Silva.

O pretendente: CARLOS EDuARDO FORTE, profissão: líder de atendimento, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Forte e de Edna Aparecida 
Pesseti Forte. A pretendente: AnDRéIA DA SILVa, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Ribeiro da Costa e Silva e 
de Edilene Gomes Ferreira e Silva.

O pretendente: LEOnARDO DAMIãO FERREIRA, profissão: escrevente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Damião Ferreira e de Maria 
das Dores da Silva. A pretendente: VIVIAnE CRISTInA GOMES DE OLIVEIRA, pro-
fissão: escrevente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Jose 
de Carvalho Oliveira e de Marcia Maria Gomes Oliveira.

O pretendente: MARCOS SOuzA DE OLIVEIRA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juraci Souza de Oliveira. A pretendente: 
CLÁuDIA MAnGEL DOS SAnTOS, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Francisco dos Santos e de Cleuza Mangel 
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

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:

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

O pretendente: hAMILTOn LIMA SOTERO JunIOR, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Barra - BA, no dia (17/01/1995), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hamilton Lima Sotero e de Anivia de Oliveira Sotero. 
A pretendente: éRICA FERnAnDA FOnTES PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em Oeiras - PI, no dia (19/04/1993), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Estevam Pereira Neto e de 
Elenita da Silva Fontes Pereira.

O pretendente: ALTEMIR SOuzA BROChADO, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em Guarulhos - SP, no dia (25/03/1970), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wanderley Souza Brochado e de Cleide Martins 
Brochado. A pretendente: FATIMA DE SOuzA COSTA, estado civil divorciada, profissão 
funcionária pública, nascida em Andirá - PR, no dia (17/08/1966), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João de Souza Costa e de Luzia da Silva Costa.

O pretendente: FLÁVIO WEDERSOn DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Passos - MG (Registrado 3° Subdistrito - Penha de França, nesta 
Capital), no dia (27/12/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Leoncio de Freitas e de Maria Edna Pereira de Freitas. A pretendente: 
VAnESSA BASTOS DOS SAnTOS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (12/01/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Carlos Bastos dos Santos e de Selma Regina dos Santos.

O pretendente: GILVAn DE OLIVEIRA SAnTOS, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia (10/11/1965), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Nascimento Santos e de Alair Oliveira Santos. 
A pretendente: MÁRCIA DA PEnhA MARCELInO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (05/06/1971), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jordino Marcelino e de Leonora Rodrigues Marcelino.

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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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraodinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 01 de outubro de 2020, às 14 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1343,
Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar o aumento do capital social da Companhia a ser integralizado mediante o aporte de
bens pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., observado o exercício do direito de preferência pelos
demais acionistas da Companhia, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social; 2) Ratifi-
car a contratação da empresa avaliadora para emissão de laudo de avaliação dos bens a serem
aportados ao capital social da Companhia, nos termos do artigo 8º da Lei das S.A.; 3) Aprovar o laudo
de avaliação elaborado pela empresa avaliadora; e 4) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresen-
tar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição
custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois)
dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordiná-
rias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cum-
pram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá
ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 29 de setembro de 2020. Em de-
corrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcio-
nal, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade
de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua
validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomenda-
ções das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser ob-
servados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização
Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1013413-30. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da 
Lei, etc.Faz Saber a Tayana Rodrigues Samora, CNPJ Nº14.106.064/0001-86, Romel Nestor Sejas 
Rodrigues, CNPJ Nº 20.905.564/0001-80, José Edvan Moura Belo, CNPJ Nº 16.100873/0001-06, 
Leandro Rodrigues da Silva Eletrônicos–ME, CNPJ Nº 12.415.513/0001-42 e a Longzhu Guan, 
CNPJ Nº 19.807.059/0001-14, que Adidas AG e Outros ajuizaram contra eles Ação Ordinária em 
Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 20.000,00, 
fundada na alegação de que tais requeridos estariam reproduzindo suas marcas “Adidas” e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam, por conta do alegado, indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos em local ignorado, expede-se edital 
para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de serem 
aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003469-24. 2017.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) , Center Trevo Materiais Para Construção Ltda CNPJ Nº 11.115.533/0001-35, 
que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestao de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 255.989,11. Referente as faturas de Nº 225859081, 
com vencimento em 30/03/2016 fatura de Nº 229610693, vencimento em 02/05/2016 e Fatura de 
Nº 233740996, com vencimento em 30/05/2016, 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. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Paulinia, aos 08 de setembro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 1119499-88.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de SP, 
Dr(a)Marcelo Barbosa Sacramone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fibertec Tecnologia Em 
Telecomunicações Eireli, CNPJ 27.995.639/0001-00,com endereço à Rua Antonio Pacheco Valente 
40, Santo Amaro, CEP 04710-130, São Paulo, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência 
por parte de Exclusivo Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, 
com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento da(s) nota(s) 
promissória(s) n.º2019.04.12.2332-1, que totaliza(m) o valor de de R$ 68.497,64, devidamente 
protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da 
Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação 
da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001531-38. 2020.8.26.0191 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de SP, Dr(a). João Walter Cotrim 
Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Manoel José da Silva, Brasileiro, Casado, RG 12. 616 
.350, CPF038.752.768-09, com endereço à R. São João da Escócia, 160-B, Salgado, CEP 550 18-
470, Caruaru-PE que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$87.591,48 (maio/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15  dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 1001656-04.2016.8.26.0005.  O Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva, 
Juiz de Direito da 2ºVC do Foro Rregional de São Miguel Paulistta – S/P,  Faz Saber a   Igor Ferreira 
da Silva  CPF Nº 295.178.828-23, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a 
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.579,69, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei Edital de Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0021728-36. 2019.8.26.0001 A Drª. Ariane de 

Fátima Alves dias Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ªVC do Foro Regional de Santana S/P, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a Jaime Gerstler, CPF/MF SOB Nº 407.934.818-56, RG Nº 37.978.101-
3 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 10.952,71, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 02 de dezembro de 2019.. 

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0000576-08.2019.8.26.0008.  O Dr. Cláudio Pereira França, Juíza 
de Direito da 2ºVC do Foro do Tatuapé – S/P,  Faz Saber a   Priscila Fernandes   CPF Nº 
318.143.938-03, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 31.391,22, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei 
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Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 057/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos injetáveis para a rede 
pública municipal e PPA- Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do 
Patrocínio - Entrega das Propostas: a partir de 25/09/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 
08/10/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: 
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Ralf Germer (*) 

Um exemplo disso é a antecipação 
da Black Friday em diversos es-
tados do Brasil, com promoções 

que estimulam o consumo em um período 
fraco para o comércio. Se de um lado os 
clientes vão precisar de planejamento e 
prudência para evitar descontos pouco 
proveitosos, por outro, as empresas terão 
que se adaptar para atrair o público de 
forma mais verdadeira. 

Além de oferecer melhorias no valor 
dos produtos, disponibilizar novas op-
ções de pagamento no ato da compra é 
fundamental para o sucesso do fatura-
mento. Os e-commerces, principal elo 
de relação entre as pessoas e o mercado 
durante a quarentena, devem se adap-
tar para atender com eficiência os seus 
consumidores, inclusive os desbancari-
zados. Além dos métodos de pagamentos 
tradicionais, como dinheiro físico, cartão 
de crédito e débito, cheques e boletos, 
alternativas vêm ganhando espaço no 
país. 

A Cielo, por exemplo, empresa brasileira 
de serviços financeiros, registrou um au-
mento de 260% na solução de pagamento 
via link, que permite que as vendas sejam 
realizadas por meio de canais online, sem 
exigir que os comerciantes tenham uma 
loja virtual. Para se ter uma ideia, 83% 
dos brasileiros passaram a fazer compras 
pelo WhatsApp, segundo a Accenture, 
empresa de consultoria. Outra mudan-
ça de comportamento da sociedade diz 
respeito à utilização dos pagamentos por 
aproximação. 

Segundo levantamento da Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs), essa opção de 
pagamento movimentou R$ 8,3 bilhões no 
primeiro trimestre de 2020, um crescimen-
to de 330% em relação ao mesmo período 
de 2019. Até o momento, o QR Code é o 
método mais popular e já foi usado por 
35% dos brasileiros com smartphones, 
conforme aponta um estudo da área de 
Inteligência de Mercado da Globo. 

O Banco Central divulgou o lançamen-
to dos pagamentos instantâneos (Pix). 
Previstos para chegar em novembro e 
revolucionar a forma como lidamos com os 
pagamentos - uma vez que as transações 
serão realizadas em até dez segundos, 
sem restrição de datas e horários - a tec-
nologia abre um leque de possibilidades 
para o varejo e os consumidores, já que 
pagadores e recebedores movimentarão 
o dinheiro de forma online e imediata 
para toda e qualquer entidade, empresa 
e pessoa física. 

Lojistas que estão se preparando para 
conceder descontos aos clientes nesses úl-
timos meses do ano, visando uma possível 
recuperação do varejo, estão no caminho 
certo para tentar fechar 2020 no azul. 
No entanto, quem deseja sair na frente 
da concorrência, deve estar atualizado e 
conectado com as inovações do mercado. 
Disponibilizar novas opções de pagamento 
no ambiente virtual é obrigação para quem 
quer garantir números melhores para o 
comércio no geral. 

(*) - É CEO e cofundador da PagBrasil, fintech brasileira 
líder no processamento de pagamentos para e-commerce 

ao redor do mundo.

As empresas terão que se adaptar para atrair o público de forma mais verdadeira. 

resultadosdigitais.com/reprodução

Data, Horário e Local: No dia 20.07.2020, às 9:30 horas, na sede social da Alphaville 
Urbanismo S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardo-
so, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Mesa: Os trabalhos foram presididos por 
Klausner Henrique Monteiro da Silva, e secretariados por Guilherme de Puppi e Silva. 
Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no 
artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do 
capital social. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a extinção do Conselho de Administra-
ção da Companhia e a aceitação da renúncia de seus membros; (ii) a conversão da Com-
panhia em subsidiária integral; (iii) a reforma integral e consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, incluindo uma reforma das regras de governança da Companhia, a extin-
ção do regime de capital autorizado e outras alterações, adaptando o Estatuto Social ao 
de uma companhia de capital fechado; (iv) a extinção do Plano de Ações Diferidas da Al-
phaville Urbanismo S.A.; e (v) a autorização à administração para celebrar os documen-
tos e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das deli-
berações que vierem a ser aprovadas. Deliberações: Primeiramente, a única acionista 
aprovou a lavratura da ata da presente Assembleia Geral na forma de sumário, conforme 
artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e, em seguida, deliberou o quanto segue: 
(i) A extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a correspondente alte-
ração do Estatuto Social para implementar a sua extinção e reformar as regras de gover-
nança da Companhia, cuja redação consolidada foi aprovada a seguir. A Companhia acei-
tou a renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração, os Srs. Ricardo Leonel 
Scavazza, Alexandre Mafra Guimarães e Rafael Freitas de Aguiar, conforme cartas de re-
núncia recebidas e que fi cam arquivadas na Companhia. A Companhia outorga aos con-
selheiros renunciantes acima referidos quitação plena, geral, irrevogável e irretratável em 
relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia; (ii) A conversão 
da Companhia em uma subsidiária integral da companhia brasileira Alphaville S.A., tendo 
em vista a aquisição da totalidade das suas ações pela referida companhia, nos termos do 
artigo 251, §2º, da Lei das Sociedades por Ações; (iii) A reforma integral e consolidação 
do Estatuto Social da Companhia, incluindo uma reforma das regras de governança da 
Companhia, com a extinção do Conselho de Administração acima aprovada, a extinção do 
regime de capital autorizado e outras alterações, adaptando o Estatuto Social ao de uma 
companhia de capital fechado, tendo em vista a decisão de não mais prosseguir com o 
seu pedido de registro de companhia aberta. Para fi ns de esclarecimento, os atuais Dire-
tores da Companhia permanecem em seus cargos, sem qualquer alteração. O Estatuto So-
cial consolidado da Companhia, refl etindo todas as alterações ora aprovadas, passa a vi-
gorar com a redação constante do Anexo I à presente ata; (iv) A extinção do Plano de 
Ações Diferidas da Alphaville Urbanismo S.A., originalmente aprovado na Assembleia Ge-
ral Extraordinária da Companhia realizada em 31.01.2020 (“Plano”), nos termos da Cláu-
sula 15.1 do referido Plano; e (v) A autorização da administração da Companhia para ce-
lebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a imple-
mentação das deliberações aqui aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à la-
vratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os 
presentes e assinada. Presenças: Mesa: (aa) Klausner Henrique Monteiro da Silva – Pre-
sidente; e Guilherme de Puppi e Silva – Secretário. Acionista Presente: (aa) Alphaville S.A. 
São Paulo, 20.07.2020. Certifi co e dou fé que essa ata é cópia fi el da ata lavrada no livro 
próprio. São Paulo, 20.07.2020. Mesa: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presi-
dente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. JUCESP nº 319.882/20-2 em 
19.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Du-
ração - Artigo 1. A Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima 
de capital fechado regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação em vigor. Artigo 
2. A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, podendo abrir, en-
cerrar e alterar o endereço de fi liais no País ou no exterior por deliberação da Diretoria. Ar-
tigo 3. A Companhia tem por objeto: (i) urbanização de terrenos próprios ou de terceiros 
sem a prestação de serviços; (ii) elaboração de projetos em geral; (iii) construção e desen-
volvimento de empreendimentos imobiliários em imóveis próprios ou de terceiros; (iv) in-
corporações imobiliárias sem a prestação de serviços; (v) construção civil e prestação de 
serviços de engenharia civil, por si ou por terceiros contratados; (vi) serviços de consulto-
ria imobiliária; (vii) compra e venda, locação e administração de bens imóveis próprios; 
(viii) promoção de feiras, exposições, congressos, seminários, reuniões e outros eventos, in-
clusive de caráter desportivo, recreativo, social ou cultural; (ix) toda e qualquer atividade 
relacionada com as atividades aqui mencionadas; e (x) participação como sócia ou acio-
nista em qualquer sociedade ou empreendimento regularmente constituído, como consor-
ciada em qualquer consórcio ou como parceira em qualquer empreendimento imobiliário. 
§ Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afi ns ou complementa-
res ao objeto expresso no Artigo 3º. Artigo 4. O prazo de duração da Companhia é inde-
terminado. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5. O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$596.474.325,54, dividido em 
209.319.139 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordiná-
ria conferirá ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações das Assembleias Gerais da 
Companhia. § 2º. A propriedade das ações presumir-se-á pela inscrição do acionista no li-
vro “Registro de Ações Nominativas” da Companhia. As transferências de ações serão fei-
tas por meio de assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nomi-
nativas” da Companhia. § 3º. A Companhia não poderá emitir partes benefi ciárias. Arti-
go 6. Os acionistas têm preferência na subscrição de novas ações, na proporção das ações 
já possuídas anteriormente. Caso algum acionista desista, por escrito, do seu direito de 
preferência, ou, se consultado, não se manifestar dentro de 30 dias contados da data da 
consulta, caberá aos demais acionistas, na proporção das ações de sua titularidade, o di-
reito à subscrição dessas ações. Capítulo III - Assembleia Geral - Seção I - Organi-
zação - Artigo 7. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei 
das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 pri-
meiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que 
os interesses da Companhia assim exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo 
Diretor Presidente ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se 
e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser fei-
ta, com, no mínimo, 8 dias de antecedência. Independente das formalidades aqui previs-
tas, a Assembleia Geral será considerada regularmente instalada se comparecerem todos 
os acionistas. § 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos 
votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e 
as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei. § 3º. A Assembleia Geral só po-
derá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convo-
cação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. § 4º. As atas de Assembleias de-
verão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprova-
do na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos. 
§ 5º. As Assembleias Gerais poderão ser realizadas mediante a utilização de mecanismos 
de participação e votação a distância, nos termos da legislação aplicável. Artigo 8. A As-
sembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência ou 
impedimento, instalada e presidida por outro diretor ou acionista indicado pela maioria 
dos presentes, nessa ordem. O Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário. Se-
ção II - Competência - Artigo 9. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições 
conferidas por lei e regulamentos aplicáveis, e por este Estatuto Social: I. tomar as contas 
dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações fi nancei-
ras; II. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destina-
ção do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; III. eleger e destituir os mem-
bros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado; IV. fi xar a remuneração global 
anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; V. 
alterar o Estatuto Social; VI. deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorpo-
ração da Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia; VII. deliberar sobre qual-
quer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. Capítulo IV - Administração - Ar-
tigo 10. A Companhia será administrada pela Diretoria, com os poderes conferidos pela 
lei aplicável e por este Estatuto Social. § 1º. Os membros da Diretoria tomarão posse em 
seus cargos mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, assinado pelo admi-
nistrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, observada a exigência de 
submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 30, § Único, deste 
Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis. § 2º. Os administradores 
da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos (seu respec-
tivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), salvo se diversamente deliberado 
pela Assembleia Geral. Artigo 11. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, a 
Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e 
delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes. § Único. Só é dispensada a convo-
cação prévia da reunião da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os 
seus membros. Caso não estejam fi sicamente presentes, os membros da Diretoria poderão 
manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro mem-
bro do respectivo órgão; (ii) voto escrito enviado antecipadamente; ou (iii) voto escrito 
transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem 
como por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, desde que 
permitam a identifi cação e participação efetiva na reunião, de forma que os participantes 
consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 12. Nos termos do artigo 156 da 
Lei das S.A., os Diretores da Companhia que estejam em situação de interesse pessoal con-
fl itante deverão cientifi car os demais membros da Diretoria de seu impedimento e fazer 
consignar, em ata de reunião, a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo 13. 
Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes 
os membros da Diretoria e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão 
na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual 
dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de 
suas funções na Companhia. § 1º. A Companhia não indenizará o Benefi ciário por (i) atos 
praticados fora do exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa 
grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento 
do interesse social da Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no 
artigo 159 da Lei das S.A.; e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato 
de indenidade fi rmado com o Benefi ciário. § 2º. Caso seja condenado, por decisão judicial, 
arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba mais recurso, em vir-
tude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, cul-
pa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento 
do interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia de todos 
os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos termos da legislação em vi-
gor. § 3º. As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão de-
terminadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo 
Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específi co para a co-
bertura de riscos de gestão. Artigo 14. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e desti-
tuíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será composta de no mínimo 2 e no má-
ximo 7 membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Rela-
ções com Investidores, e os demais Diretores com a designação que venha a ser atribuída 
em seu instrumento de eleição. Os Diretores poderão acumular cargos. § 1º. O Diretor-Pre-
sidente poderá determinar o afastamento imediato, até a Assembleia Geral que deliberar 
sobre a matéria, de qualquer Diretor da Companhia. Artigo 15. Os Diretores serão eleitos 
pela Assembleia Geral, por um prazo de mandato unifi cado de 2 anos, considerando-se 
cada ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias; sendo permitida 
a reeleição e destituição. § 1º. O Diretor-Presidente será substituído: (i) em caso de afas-
tamento ou impedimento por período de até 30 dias, por outro Diretor por ele indicado; e 
(ii) em caso de afastamento por prazo superior a 30 dias, uma Assembleia Geral deverá ser 
convocada para promover a eleição de novo Diretor-Presidente, conforme os procedimen-
tos estabelecidos neste Estatuto Social. § 2º. Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Pre-
sidente) serão substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como de afas-
tamento por prazo inferior a 120 dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente; 
e (ii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, uma As-
sembleia Geral deverá ser convocada para promover a eleição de novo Diretor. § 3º. Os 
Diretores fi cam dispensados da prestação de garantia pelo exercício do cargo. Artigo 16. 
Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões da Di-
retoria, que serão assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 17. A Diretoria possui to-
dos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios 
da Companhia em seu curso normal e à consecução do objeto social, respeitados os ter-
mos deste Estatuto Social. Artigo 18. Sujeito às deliberações dos acionistas, nos termos 
deste Estatuto Social, compete à Diretoria, como órgão colegiado: I. aprovar e submeter, 
anualmente, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, 
acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de desti-
nação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação da Assembleia Geral; II. 
preparar e submeter à aprovação dos acionistas o orçamento anual, o plano de negócios 
operacional e de investimentos e o plano de negócios plurianual; III. deliberar sobre a 
abertura e o fechamento de fi liais; IV. submeter aos acionistas a estrutura básica de orga-
nização administrativa da Companhia e de suas controladas, bem como defi nir as atribui-
ções de suas várias unidades; V. submeter aos acionistas o plano de cargos e salários e o 
quadro de pessoal da Companhia e suas controladas; VI. convocar a Assembleia Geral, 
quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; VII. alienar bens imó-
veis, ceder direitos reais ou conceder direito real em garantia de empréstimos, dentro da 
alçada prevista neste Estatuto Social; VIII. contratar endividamento, sob a forma de em-
préstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico 

que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como contratar endividamento, sob a 
forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou a contratação de 
qualquer outro negócio jurídico envolvendo valores inferiores a R$100.000.000,00; IX. 
aprovar as instruções a serem dadas aos representantes da Companhia nas Assembleia 
Gerais das sociedades em que detenha participação acionária, observadas as diretrizes 
dos acionistas, nos termos deste Estatuto Social; e X. decidir sobre qualquer assunto que 
não seja de competência privativa da Assembleia Geral. § 1º. Compete ao Diretor-Presi-
dente: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da 
Companhia; (ii) coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas 
controladas, observadas as atribuições específi cas previstas neste Estatuto Social; (iii) 
aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (iv) dirigir, no mais alto nível, as rela-
ções institucionais da Companhia; (v) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e (vi) 
desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas 
pela Assembleia Geral. § 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar 
informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde fo-
rem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o re-
gistro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e aten-
der às demais exigências dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isolada-
mente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negocia-
dos os valores mobiliários da Companhia; e (iii) desempenhar as outras atribuições que lhe 
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente. § 3º. Compete ao Di-
retor Financeiro: (i) planejar, implementar e coordenar a política fi nanceira da Companhia, 
além de organizar, elaborar e controlar o orçamento da Companhia; (ii) preparar as de-
monstrações fi nanceiras, gerir a contabilidade e administrar a tesouraria da Companhia 
em atendimento às determinações legais vigentes; (iii) orientar a Companhia na tomada 
de decisões que envolvam riscos de natureza fi nanceira; (iv) elaborar relatórios de nature-
za fi nanceira e prestar informações relativas à sua área de competência aos órgãos da 
Companhia; (v) planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência; e (vi) 
desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas 
pelo Diretor-Presidente e/ou pela Assembleia Geral; § 4º. Os demais Diretores terão as 
atribuições que lhes forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente 
e/ou pelos acionistas. Artigo 19. A prática dos seguintes atos e/ou a implementação das 
seguintes políticas pela Diretoria e/ou pelos representantes da Companhia devidamente 
nomeados dependerá de prévia manifestação escrita da única acionista Alphaville S.A., 
manifestada em ata, declaração, carta, correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita, 
através de seus órgãos societários competentes: I. defi nição do orçamento anual, o orça-
mento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual da Companhia; II. defi nição do 
código de conduta da Companhia e demais políticas corporativas; III. escolha e destituição 
dos auditores independentes; IV. contratação de endividamento, sob a forma de emprésti-
mo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que 
afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de endivi-
damento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou a 
contratação de qualquer outro negócio jurídico envolvendo valores iguais ou superiores a 
R$100.000.000,00; V. emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta 
pública de distribuição; VI. aquisição ou alienação de investimentos em participações so-
cietárias e a realização de associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros, 
exceto se no curso normal dos negócios – incluindo a celebração de contratos de parceria, 
associações, consórcios, SCPs e contratos de compra e venda de quotas/ações – ou que ex-
cedam a alçada da Diretoria que venha a ser estabelecida; VII. aquisição ou alienação de 
bens imóveis em valor individual e superior a R$10.000.000,00; VIII. formalização das al-
çadas para a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente pela Diretoria, bem 
como a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente de valor superior a tais alça-
das, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento anual da Companhia; IX. 
constituição de ônus reais e a prestação de avais, fi anças e garantias a obrigações pró-
prias, exceto se no curso normal dos negócios ou que excedam a alçada da Diretoria que 
venha a ser estabelecida; X. assinatura de documentos por apenas um membro da admi-
nistração da Companhia, do que se lavrará ata no livro próprio; e XI. defi nição do regimen-
to interno da Diretoria e eventuais Comitês. § Único. A Diretoria poderá, conforme neces-
sário, formalizar as instruções recebidas na forma deste Artigo em Ata de Reunião da Di-
retoria. Artigo 20. A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) por 2 Di-
retores em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador; ou (iii) por 2 procu-
radores em conjunto. Os procuradores da Companhia deverão sempre estar investidos de 
especiais e expressos poderes. § 1º. A Companhia poderá ser representada por apenas 1 
Diretor ou 1 procurador nos seguintes casos: I. representação da Companhia perante 
quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, bem 
como nas assembleias gerais e reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia 
participe, sempre respeitando a alçada máxima dos Diretores; II. representação da Compa-
nhia perante quaisquer bancos, para movimentar e encerrar contas da Companhia, fazer 
retiradas mediante recibos, sacar, retirar, autorizar débitos, transferências e pagamentos 
por meio de cartas, solicitar saldos e extratos da conta, requisitar talões de cheques, rece-
ber quaisquer importâncias devidas à Companhia, assinar os necessários recibos e dar qui-
tações, concordar ou discordar de tarifas, aceitar, endossar, reformar e protestar cheques, 
emitir ordens de pagamento e ordens de créditos; III. representação da Companhia peran-
te sindicatos ou Justiça do Trabalho, para matérias de admissão, suspensão ou demissão 
de empregados, e para acordos trabalhistas; IV. emissão de duplicatas e endosso das mes-
mas para fi ns de cobrança; e V. assinatura de correspondência de rotina que não crie qual-
quer responsabilidade para a Companhia. § 2º. Os atos para os quais este Estatuto Social 
exija autorização prévia na forma do Artigo 19 só poderão ser praticados uma vez atendi-
do tal requisito. § 3º. Na forma do Artigo 19, poderá ser autorizada a prática de outros 
atos que vinculem a Companhia por apenas 1 dos membros da Diretoria ou 1 procurador, 
ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, ser restringida, em deter-
minados casos, a representação da Companhia a apenas 1 Diretor ou 1 procurador. § 4º. 
Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras: (i) todas as procura-
ções serão outorgadas mediante a assinatura de quaisquer 2 Diretores; (ii) quando o man-
dato tiver por objeto a prática de atos que dependam da prévia autorização na forma do 
Artigo 19, a sua outorga fi cará expressamente condicionada à obtenção dessa autoriza-
ção, que será mencionada em seu texto; e (iii) as procurações deverão especifi car a exten-
são dos poderes outorgados, bem como prazo de vigência não superior a 1 ano, salvo 
quando se tratar de mandato ad judicia, que poderá ter prazo indeterminado. § 5º. São ex-
pressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de 
quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam res-
peito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, salvo 
quando expressamente aprovados na forma estabelecida neste Estatuto, sendo a Compa-
nhia, nestes atos, representada por no mínimo 2 Diretores, ou por um diretor e um procu-
rador com poderes específi cos para a prática do ato. Capítulo V - Conselho Fiscal - Ar-
tigo 21. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atri-
buições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia 
Geral, ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei. Artigo 
22. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos e suplen-
tes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualifi cados em conformidade com as 
disposições legais. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assem-
bleia Geral que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando 
da realização da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, poden-
do ser destituídos e reeleitos. § 2º. Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos 
cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fis-
cal empossado, observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, confor-
me o disposto no Artigo 30, § Único, deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos 
legais aplicáveis. § 3º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas 
e impedimentos, pelo respectivo suplente. § 4º. Ocorrendo a vacância do cargo de mem-
bro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Artigo 23. Quando ins-
talado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atri-
buições que lhe sejam cometidas por lei. § 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presi-
dente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qual-
quer de seus membros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada 
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Con-
selho Fiscal. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria 
absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria 
dos seus membros. § 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavra-
das no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselhei-
ros presentes. Artigo 24. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fi xada 
pela Assembleia Geral que os eleger, observado o § 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capí-
tulo VI - Exercício Social e Distribuição dos Lucros - Artigo 25. O exercício social 
coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social, serão elaboradas as demons-
trações fi nanceiras previstas em lei. § 1º. Além das demonstrações fi nanceiras, ao fi m de 
cada exercício social e trimestre, a Companhia fará elaborar as demonstrações fi nanceiras 
trimestrais, com observância dos preceitos legais pertinentes. § 2º. Juntamente com as de-
monstrações fi nanceiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordiná-
ria proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto 
neste Estatuto Social e na Lei das S.A. § 3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, an-
tes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o im-
posto de renda e a contribuição social. Artigo 26. Após realizadas as deduções contem-
pladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: (i) 5% serão 
aplicados, antes de qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social da Companhia; (ii) uma parcela do lucro líquido, por pro-
posta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para con-
tingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (iii) poderá ser destinada para a re-
serva de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governa-
mentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obri-
gatório; (iv) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos ter-
mos do item “vi” abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assem-
bleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à cons-
tituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; 
(v) uma parcela não superior à diferença entre (a) 75% do lucro líquido anual ajustado na 
forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação de 
parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (b) a reserva in-
dicada no item “iii” acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimen-
tos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para crescimento e expansão 
e fi nanciar o capital de giro da companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado des-
ta reserva não poderá ultrapassar 100% do capital social da Companhia; e (vi) o saldo re-
manescente será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a distribuição do 
dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 25% do lucro líquido anual 
ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A.§ 1º. O dividendo obrigatório 
previsto na alínea “vi” no caput deste Artigo não será pago nos exercícios em que a Dire-
toria informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação fi nancei-
ra da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá emitir parecer sobre 
esta informação dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral. § 2º. Lucros retidos 
nos termos do § 1º deste Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvi-
dos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim 
que a situação fi nanceira da Companhia o permitir. Artigo 27. A Companhia, por delibe-
ração da Diretoria, poderá: I. distribuir dividendos com base em lucros apurados nos ba-
lanços semestrais; II. levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e dis-
tribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de dividendos pa-
gos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital 
de que trata o artigo 182, § 1º da Lei das S.A.; e III. distribuir dividendos intermediários, à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou 
semestral; e creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o 
capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos 
pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Artigo 28. A Assem-
bleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive 
as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. Artigo 29. Os 
dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da 
data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Com-
panhia. Capítulo VIII - Juízo Arbitral - Artigo 30. A Companhia, seus acionistas, ad-
ministradores, membros do conselho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma 
de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou 
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho 
fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei das 
S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. § Único. A posse 
dos administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fi ca condiciona-
da à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula compro-
missória, referida no caput deste Artigo 30. Capítulo IX - Da Liquidação da Compa-
nhia - Artigo 31. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, ca-
bendo à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e eleger o liquidante ou liqui-
dantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as 
formalidades legais. § Único. Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as disposi-
ções legais vigentes. Capítulo X - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 32. Os 
casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regu-
lados de acordo com as disposições da Lei das S.A.
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de pagamento para garantir 
o sucesso nas vendas

A pandemia transformou as vendas no varejo. Empreendedores precisaram 
se reinventar, migrar para plataformas digitais e pensar em alternativas para 
continuar movimentando o negócio
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 24 de setembro de 20206

Mas o encerramento de um negócio nem sempre 
está na incapacidade de se adaptar a novos 
cenários ou nas questões financeiras. Segundo 

Emanuel Pessoa (*), o que mais afeta as empresas brasi-
leiras, levando-as ao fracasso, são os conflitos entre sócios. 

“Esses conflitos costumam acontecer porque existe desalinha-
mento entre as expectativas e o que foi combinado na prática, 
já que normalmente os empreendedores, quando iniciam as 
atividades, não se preocupam em formalizar as suas relações. 
São raras as empresas que, na fase pré-contrato social, fazem 
um memorando de entendimento, e mais raras ainda aquelas 
que fazem um bom acordo de sócios”, afirma.

Isso acontece porque a maioria das empresas no Brasil é do tipo 
limitada e os sócios não se preocupam com esse tipo de acordo, 
mesmo ele sendo possível nesse caso. O problema é que, até a 
concepção tardia do acordo, pode haver um “descasamento” entre 
o que os sócios imaginam e o que verificam na prática. 

Esses conflitos arruínam a governança corporativa. Quando 
estamos diante de duas pessoas em qualquer tipo de negociação, 
temos que lembrar que as questões emocionais muitas vezes se 
sobrepõem às questões lógicas. Por esse motivo, empresas que 
tinham tudo para serem excepcionais, viram apenas promessas 
que não se concretizam. 

Por isso, o ideal é que uma empresa, seja grande ou peque-
na, tradicional ou startup, fixe um acordo entre seus sócios 
desde o início da sua concepção. Quando as partes negociam 
adequadamente seus interesses, estabelecem um memorando 
de entendimento no começo, antes do contrato social, e, após, 
discutem detalhadamente um acordo de sócios, é mais provável 
nós termos a estabilidade corporativa. 

Mas atenção: os acordos devem ser favoráveis a todos, afinal, 
compromissos firmados que não contemplam os interesses de 
todos os envolvidos são compromissos naturalmente frágeis, que 
tenderão a serem descumpridos.

Memorando de entendimento e acordo de sócios - 
Para que os conflitos de sócios possam ser resolvidos da melhor 

Em um momento de instabilidade financeira mundial é importante que as empresas tenham bases sólidas para seguir em pé. Uma recente pesquisa 
do IBGE chamada “Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas” trouxe péssimas notícias para o empresariado: 716 mil empresas fecharam 

as portas no Brasil durante a pandemia do coronavírus.

Crise tende a auMentar disputas soCietárias

Freepik

#tenhacicatrizes

Fernanda dutra

Qual o sentido da vida?

Fernanda Dutra (*)

ikigai é uma palavra japonesa que denota os prazeres 
e sentidos da vida. O termo consiste, literalmente, 

de iki (viver) e gai (razão). Na língua japonesa, pode 
ser usado em vários contextos e se aplicar tanto a 
pequenas coisas cotidianas quanto a grandes objetivos 
e conquistas. É uma palavra tão comum que as pessoas 
a usam no dia a dia de forma bem corriqueira, sem 
estar cientes do seu significado especial.

Encontrar seu ikigai é encontrar um sentido na 
vida, que pode estar atrelado a um sucesso ou a um 
café que se toma todos os dias pela manhã. De acordo 
com os autores Héctor García e Francesc Miralles, 
todos nós possuímos um ikigai, ou seja, a razão de 
ser. O ikigai está escondido em nós, e é necessária 
uma investigação paciente para se chegar até o mais 
profundo de nosso ser e encontrá-lo. Nietzsche afir-
mava o seguinte: “Quem tem um porquê para viver 
pode suportar quase todo como”.

É possível encontrar ikigai em qualquer circuns-
tância e em qualquer coisa. Aliás, o ideal é começar 
pequeno, no aqui e agora. Na aceitação de si mesmo e 
na busca do que realmente importa para você. Quando 
entendemos o ikigai, percebemos que um propósito 
não necessariamente precisa ser algo sofisticado ou 
grandioso. Na verdade, tem mais a ver com um valor 
pelo qual viver, e isso está muito ligado ao prazer pela 

vida, pelo que se faz, pela companhia das pessoas que 
nos são próximas e pelos momentos e experiências 
vividos. Buscar esse sentido pode trazer um tempero 
especial na vida. É importante entender as prefe-
rências comportamentais, as aptidões, aquilo que é 
mais natural em cada um, já que isso pode facilitar 
na busca pelo ikigai.

Não é só uma questão de interpretação, mas tam-
bém de atenção aos detalhes. Quando passo a reparar 
nos pequenos detalhes da vida, percebo que nada 
se repete e que cada oportunidade é especial. Na 
cultura japonesa, Ken Mogi, autor do livro ikigai1, 
conta que existe o ichigo ichie, conceito que significa 
literalmente “uma vez, um encontro”. Ichigo ichie é 
a valorização dos encontros na vida, das coisas e das 
pessoas: quando sou capaz de apreciar a presença 
de uma pessoa e ouvi-la genuinamente, ou curtir 
um lugar, percebendo suas nuances, sua decoração, 
explorando o momento. Cada ocasião em que desfruto 
da companhia de alguém em algum lugar é única e 
nunca se repete da mesma forma. Quando penso no 
ichigo ichie, considero que isso tem muito a ver 
com a forma como interpretamos os fatos, pois se 
vejo cada um destes como único, minha tendência 
é olhar para as coisas boas e valorizar e viver com 
plenitude cada instante.
1 Ken Mogi, Ikigai: os cinco passos para encontrar seu 

propósito de vida e ser mais feliz, São Paulo, Astral Cul-
tural, 2018.

Em seu livro Ichigo ichie, Miralles e García2 se 
debruçam sobre essa filosofia japonesa e comentam, 
inclusive, que nas ilhas subtropicais de Okinawa, 
os primeiros brotos, que eles chamam de kaika, 
florescem em janeiro, enquanto que nas grandes 
cidades dos Japão, a florada acontece entre o fim de 
março e meados de abril. No Japão, há 96 árvores de 
referência que marcam o início do kaika. Para eles, 
metaforicamente, a magia do kaika é quando começa 
a florescer algo dentro de nós que desconhecíamos.

O kaika está presente no início dos romances, no 
início de um trabalho, no início de algo que desabrocha 
em você. E são nos momentos de kaika que o ichigo 
ichie está presente. Quando o kaika é transformador, 
de acordo com os dois autores, desejamos convertê-
-lo em mankai, isto é, esperamos que amadureça, 
e que aquilo que nasceu em nós se abra em toda a 
sua plenitude: a pessoa apaixonada que diariamente 
investe na relação, um livro a que nos dedicamos 
escrever até o final, um empreendedor que busca 
maneiras para que seus negócios alavanquem a cada 
dia, e assim por diante.

Ichigo ichie tem o sentido de que as coisas que 
vivemos agora não se repetem nunca mais. Há uma 
frase de David Thoreau que diz: “Não podemos 
matar o tempo sem ferir a eternidade”. Na época 
da dispersão absoluta, da cultura do instantâneo, 
2 Francesc Miralles e Héctor García, Ichigo ichie: a arte 

japonesa de transformar cada instante em um momento 
precioso, Rio de Janeiro, Sextante, 2019.

da falta de escuta e da superficialidade, há como 
resgatar em cada um de nós a atenção e harmonia 
por meio do ichigo ichie. Que tal em meio a crise 
também? Transformar dificuldades em momentos 
únicos, ainda que de aprendizados!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é espe-
cialista em comunicação,  sócia diretora da Flyflow, pal-
estrante, coach, artista plástica, professora e consultora 

de inovação em desenvolvimento humano. Co-autora 
do livro PNL e Coaching e autora do livro Efeito-Melão. 

Saiba mais em compulsivos.org.

maneira, Emanuel acredita que a negociação entre as partes 
deveria acontecer em pelo menos três momentos: o primeiro 
na fase anterior à constituição da empresa, quando ainda estão 
planejando o começo e pensando no que será feito. 

Nessa hora eles celebram o que chamamos de ‘memorando de 
entendimento’, que seria como uma carta de intenções que vai 
balizar as interpretações futuras dos documentos da empresa e 
pode contar também regras aplicáveis, determinações e prazos. 
O segundo momento se dá ao constituir o contrato social: nessa 
hora, é necessário estabelecer as principais regras de governança 
da empresa. 

Essas regras impedem que os sócios que tenham a mesma 
proporção do capital social ou sócios que possam combinar suas 
proporções de capital social para empatarem nas votações, impe-
çam ou atrapalhem o funcionamento da empresa, porque ficam 
ali estabelecidos os mecanismos sobre os quóruns de votação e 
regras gerais de funcionamento da corporação.

Entretanto, é no terceiro momento, o acordo de sócios, 
que realmente se efetivam questões importantes para o dia 
a dia da empresa. É isso que irá evitar que nós tenhamos 
mal-entendidos, discussões e problemas que podem levar ao 
crescimento constante de desavenças que irão desembocar no 
fim do empreendimento. 

Dentro dessa perspectiva, o acordo de sócios deve regular o 
máximo possível de relações existentes entre as partes. Essa 
questão de governança corporativa tem se tornado cada vez mais 
importante, especialmente quando levamos em consideração 
situações nas quais empreendimentos de sucesso vão à ruína 
pela questão da atuação de seus líderes. 

proporções do capital social - A definição das propor-
ções do capital social é uma das maiores dificuldades no 
nascimento de uma empresa. Esses valores muitas vezes são 
avaliados não apenas em dinheiro, mas também em bens. 
Então, em função disso, não é aconselhável que advogados 
tomem a decisão de proporção de capital social entre os só-
cios, devendo atuar apenas como uma forma de facilitar que 
os sócios cheguem ao entendimento, porque, do contrário, 
eles ficarão insatisfeitos. 

Quando falamos de empresas de apenas dois sócios, entretanto, 
é importante pontuar que o sócio minoritário pode acabar ex-
cluído de decisões, a não ser que o contrato social o proteja. Por 
isso, o advogado afirma que o mais desejável é que exista uma 
igualdade nas proporções do capital social e, adicionalmente, o 
acordo contemple regras de governança corporativa para que se 
resolvam situações de empate nas decisões.

dissolução da sociedade - Uma dúvida comum entre aqueles 
que pensam em montar uma empresa é: o que acontece quando 
um dos sócios quer sair? Emanuel explica que, nas empresas 
de sociedade limitada, existe um elemento chamado ‘affectio 
societatis’ - afeição social,  que é o elemento de união entre as 
pessoas. Quando não existe mais a afeição social e um sócio quer 
sair da empresa, ele pode se retirar sem a autorização do outro, 
exercendo seu poder de retirada. 

Nesse caso, se o outro sócio não quiser comprar suas cotas, o 
retirante vai poder vender a cota para terceiros, exceto se houver 
proibição no contrato social. Havendo essa proibição, a saída é 
a venda da empresa, negociada ou judicial, e cada sócio recebe 
o proporcional de suas cotas no valor da venda. 

 
(*) - Mestre em Direito pela Universidade de Harvard, Doutor em Direito Econômi-

co pela USP, é Certificado em Negócios de Inovação pela Stanford Graduate 
School of Business e vice-presidente do Harvard Club of Brazil.

Pi
xa

ba
y

briga judiCial CoM sóCio: 
saiba CoMo evitar



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 fecharem as 
portas 

E mesmo com a abertu-
ra parcial de muitos 
segmentos, há ainda 

aqueles que não podem - em 
hipótese alguma - retomar 
parcialmente suas ativi-
dades, como é o caso dos 
eventos, festivais, shows 
e congressos. Para se ter 
uma ideia, um levantamento 
realizado pelo Sebrae em 
parceria com a Associação 
Brasileira de Empresas de 
Eventos (ABEOC) e União 
Brasileira dos Promotores 
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 con-
tinuarem dando andamento 
em suas atividades, 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 experiên-
cias ao público. 

Com tantas adaptações 
e aprendizados nesse pe-

ríodo, 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 
barreiras que envolvem 
dinheiro, distância, entre 
outros motivos. Alguns 
eventos 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 ecossiste-
ma brasileiro de startups, 
se uniu ao Sebrae e a As-
sociação Catarinense de 
Tecnologia (ACATE) para 
promover a primeira edição 
unificada da Conferência 
Anual de Empreendedoris-
mo e Startups (CASE) junto 
ao Startup Summit, princi-
pal evento do ecossistema 
do sul do país, em formato 
online, totalmente gratuito 
e cheio de novidades. 

Exemplos como esses aci-
ma, mostram que o ambien-
te online trouxe um respiro 
para o setor. A expectativa 
é que ainda ocorram muitos 
eventos digitais e, indepen-
dente de ser no ambiente 
online ou offline, daqui para 
frente será preciso pensar 
em diferentes formas de 
interações para continuar 
proporcionando experiên-
cias 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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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

No entanto, observe que na 
verdade, essa abordagem é 
útil em praticamente qual-

quer área da vida. Isso porque ao 
partirmos da definição de que se 
tem no “agora”, considerando o que 
será necessário realizar no futuro. 
Em outras palavras, é a capacidade 
de antecipar o efeito de suas ações, 
uma visão a longo prazo, criativa e 
orientada, para a executar objetivos 
específicos e obter resultados já 
esperados. 

Esse tipo de pensamento envolve 
uma estratégia, um plano de ação 
coordenado que é desenvolvido 
focado em atingir uma meta. Para 
se ter uma ideia da origem do ter-
mo, esse tipo de pensamento era 
aplicado em guerras. Trazendo para 
o mundo dos negócios, já vou logo 
dizendo que não é algo teórico, mas 
sim aprendido e fortalecido pela 
prática. Esse tipo de pensamento 
pode ser observado na forma de agir 
do gestor: se mais aberto, de longos 
horizontes e detentor de uma visão 
prudente, tende a ser um grande 
pensador estratégico; se fechado, 
inconstante e de raciocínio focado 
somente no curto prazo, menor é a 
tendência a essa forma de organi-
zação mental. 

O estrategista procura nivelar os 
desafios atuais a uma perspectiva 
de futuro, a partir de uma visão 
apurada da empresa. O pensamen-
to estratégico nas organizações é 
uma soft skill fundamental para 
conseguir resolver desafios de 
forma eficiente. Mas nem sempre 
fica claro como chegar a essa tal 
mentalidade estratégica, pois 
raras as vezes esse feedback vem 
com algum guia concreto sobre o 
que fazer com isso. 

Então, quais são as atitudes es-

Uma visão a longo prazo, criativa e orientada, para a executar objetivos específicos e 
obter resultados já esperados.

posunifae.com/reprodução

Como estimular o pensamento 
estratégico em onze dicas

O pensamento estratégico é um conceito que conquistou seu espaço no campo do marketing, e, 
principalmente, no mundo dos negócios

pecíficas que um profissional pode 
ter para desenvolver o pensamento 
estratégico? 

O primeiro passo é mudar a men-
talidade. Se o profissional acredita 
que o pensamento estratégico 
nas organizações é apenas para 
grandes executivos, se engana. A 
mentalidade estratégica pode e 
deve acontecer em todos os níveis 
da organização, sendo que é um 
dos requisitos principais de todos 
os trabalhos, mas não está escrito 
necessariamente. Nesse sentido, 
veja algumas dicas para estimular 
o desenvolvimento do pensamento 
estratégico: 

	 •	Aprenda	 a	 identificar	 tendên-
cias; 

	 •	Importe-se	com	a	gestão	finan-
ceira (mesmo que não seja o 
responsável direto); 

	 •	Seja	 flexível	 e	 avalie	 todas	 as	
possibilidades antes de agir; 

	 •	Entenda	que	estratégia	e	exe-
cução não são a mesma coisa; 

	 •	Busque	respostas	para	todas	as	

perguntas, incluindo as comple-
xas; 

	 •	Foque	 na	 solução	 e	 nãos	 nos	
problemas do negócio; 

	 •	“Desligue”	o	automático	e	pense	
antes de agir; 

	 •	Busque	compreender	os	confli-
tos e não se esquivar deles; 

	 •	Identifique	os	pontos	fracos	da	
equipe (ou os seu) e busque 
alternativas para melhorá-los; 

	 •	Desenvolva	cada	vez	mais	a	empa-
tia. Aprender a se colocar no lugar 
do outro é o primeiro passo para se 
aproximar verdadeiramente das 
pessoas e ajudá-las a desenvolver 
o seu potencial máximo; 

	 •	Tente,	sempre	que	possível,	es-
boçar cenários a médio e longo 
prazo, nunca pense apenas no 
agora. Entender que uma de-
cisão que irá tomar hoje trará 
consequências inevitáveis para 
o futuro é fundamental. 

(*) - É especialista em Reestruturação de Empresas 
e sócio da Avante Assessoria Empresarial 

(www.avanteadm.com.br). 
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BR do Mar e o futuro 
da logística brasileira

A cabotagem 
brasileira - transporte 
entre portos do país 
- está entre os mais 
consistentes mercados 
de contêineres em 
crescimento no mundo

Na última década 
temos visto um cres-
cimento superior a 

10% ao ano, chegando até 
a 25% em trimestres espe-
cíficos. O mercado total já 
chega a quase 700 mil TEUs 
por ano. Um dos grandes 
turning points do mercado 
foi a greve dos caminho-
neiros que paralisou o país 
e expôs nossa fragilidade 
logística e o quanto ainda 
dependemos de rodovias. 
Resultado direto foi que 
muitas empresas começa-
ram a utilizar a cabotagem 
como alternativa ao trans-
porte rodoviário. 

A verdade é que muitas 
empresas se viram utili-
zando pela primeira vez 
a cabotagem, mudando 
sua forma tradicional de 
logística, e gostaram. Afi-
nal a cabotagem é segura, 
eficiente, de baixo custo e 
impacto ambiental, sendo 
uma das modalidades de 
transporte mais lógicas para 
o Brasil, em decorrência das 
dimensões continentais que 
dispomos. São mais de 8,5 
mil km de costa e 80% da 
população vivendo a 200 km 
do litoral. Sem contar que a 
maior parte da nossa indús-
tria está concentrada perto 
do mar, fortalecendo nossa 
vocação para cabotagem.

Entretanto, o rápido cres-
cimento da utilização da 
cabotagem resultou em 
uma pressão significativa 
sobre a capacidade exis-
tente de oferta de navios 
aptos a realizar o serviço de 
cabotagem. O acervo regu-
latório da cabotagem hoje 
no Brasil é extremamente 
protecionista, exigindo 
que a embarcação arvore 
bandeira brasileira e que 
seja tripulada por navio bra-
sileiro. Consequentemente, 
os players que atuam nesse 
setor, obrigatoriamente, 
tiveram que construir fro-
ta de navios em estaleiros 
brasileiros ou construir no 
exterior e nacionalizar a 
embarcação, arcando com 
elevados custos tributários.

Entretanto, desde 2014 
com a operação Lava Jato, 
e o fechamento de diversos 
estaleiros pelo país, tor-
nou-se um grande desafio 
construir embarcações de 
grande porte no Brasil. 
Dificultando o aumento 
da frota de cabotagem no 
país, e assim, prejudicando 
a matriz oferta de navios/
demanda de frete. Nota-se 
que na última década, mes-
mo com todos os incentivos 
para construção em esta-
leiros brasileiros e o Fundo 
da Marinha Mercante, que 
permite o financiamento 

de construção com juros 
bem atrativos, os estaleiros 
brasileiros somente cons-
truíram quatro navios de 
cabotagem.

Doutro lado, atualmente, 
o acervo regulatório permite 
que empresas brasileiras de 
navegação afretem embar-
cações à casco nu (BBC) e 
registrem temporariamente 
embarcações estrangeiras 
sob a bandeira brasileira. 
Todavia, o limite é de 50% 
da tonelagem de porte 
bruto (DWT) de embarca-
ções da própria empresa, 
adicionado ao dobro do 
DWT de embarcações em 
construção em um esta-
leiro brasileiro. Existindo, 
ainda, a possibilidade de 
afretamento por tempo, 
com certas restrições.

Assim, com as restrições 
atuais aliada à recente di-
ficuldade em construção 
de novas embarcações 
em estaleiros nacionais, 
o mercado da cabotagem 
se vê desequilibrado na 
balança. De um lado temos 
uma crescente demanda, 
enquanto do outro lado, a 
oferta de navios não cres-
ce no mesmo compasso. 
Economistas preveem que 
no segundo ou terceiro tri-
mestres de 2021, devemos 
ter uma recuperação total 
da economia, pós-pande-
mia. Consequentemente, o 
crescimento da cabotagem 
deve retornar à casa dos 
dois dígitos.

E, assim, surge o grande 
desafio do projeto de lei 
intitulado Br do Mar: o de 
realizar o ajuste regulató-
rio que permita o rápido 
aumento da frota de cabota-
gem, visando a equalização 
da oferta e demanda e a re-
dução de custos do frete. O 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
afirma que esse é o projeto 
mais ousado para a promo-
ção da cabotagem na his-
tória do país, e seu esboço 
é realmente animador para 
toda a indústria e promete 
resultar em um crescimento 
da frota de cabotagem. 

O Brasil está passando 
por um momento único, 
principalmente pensando 
em logística, com o de-
senvolvimento e melhoria 
da Infraestrutura do Arco 
Norte, a BR do Mar,  a flexi-
bilização de arrendamentos 
portuário, retomada no 
investimento ferroviário, 
privatização de portos, en-
tre outras obras e reformas 
que ajudarão a aquecer a 
economia do país. Os ventos 
da mudança chegaram e 
toda a infraestrutura bra-
sileira está passando por 
uma grande transformação 
que ajudará na internacio-
nalização e maior ganho de 
competitividade da indús-
tria nacional!

(*) - É advogado e árbitro com uma 
vasta experiência em litígios, com 
ênfase em transporte marítimo, e 

um extenso registro de assessoria a 
clubes P&I, armadores e afretadores.

Larry Carvalho (*)

Pare, respire e pense novamente. 
Este é o conselho ao se deparar com 
aquela oferta aparentemente irresis-
tível. O economista proprietário da 
Corta Juros, empresa de recuperação 
de crédito, Josuel Silva, alerta que 
épocas de promoções como  Black 
Friday, são um período perfeito para o 
comércio despertar o consumismo nas 
pessoas. O resultado, muitas vezes, são 
dívidas impagáveis que viram uma bola 
de neve em função dos juros abusivos. 
Estudos na área de marketing e vendas 
mostram que as pessoas compram pela 
emoção e usam a razão para justificar 
sua escolha. 

No livro Rápido e Devagar, do prêmio 
Nobel de Economia Daniel Kahneman, 
ele explica que temos basicamente dois 
sistemas. O sistema 1 é das respostas 
rápidas e intuitivas, como piscar os 
olhos e responder a perguntas simples 
como qual o seu nome e quanto é 1+1. 
O sistema 2 é o racional, mais lento e 
analítico, é aquele que exige mais tempo 
para responder, é quando recebemos 
uma questão complexa que precisa de 
análise. Quando somos questionados e 
o sistema 1 não consegue encontrar a 
resposta rapidamente, o 2 é acionado 
para buscar respostas mais profundas.

O que Kahneman descobriu é que toda 
tomada de decisão intuitiva relacionada a 
vendas e negócios está ligada ao sistema 
1, o que significaria que as pessoas com-
pram puramente pela emoção. O sistema 
2 surge depois para validar a decisão, 
“comprei porque isso é importante, por-

As pessoas compram pela emoção e usam 
a razão para justificar sua escolha.
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Débitos do IPVA referentes ao 
exercício de 2019

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo notifica proprietários de 713.720 veículos que apre-
sentam débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Os débitos são referentes ao exercício 
de 2019 de veículos com finais de placas 9 e 0 e também de 
remanescentes de todas as placas dos exercícios de 2015 a 
2019. A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta 
quarta-feira, 23/9. 

A Fazenda e Planejamento enviará ao domicílio tributário de 
cada proprietário um comunicado de lançamento de débitos 
de IPVA. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do 
imposto, da multa incidente (20% do valor devido) e dos juros 
por mora, além de orientações para pagamento ou apresen-
tação de defesa. O lote de notificações reúne 881.481 débitos 
(cada veículo pode ter débito em mais de um exercício) que 
totalizam R$ 556.354.586,42. O contribuinte que receber o 
comunicado de lançamento de débito tem 30 dias para efe-
tuar o pagamento da dívida ou efetuar sua defesa (AC/SFP).

Com mais de 140 mil es-
tabelecimentos espalhados 
pelo Brasil, o varejo de 
material de construção é 
formado, em sua maioria, 
por pequenos negócios com 
baixíssimo grau de digitaliza-
ção, perfil de gestão familiar, 
fundamentado na indicação 
e no relacionamento pessoal 
do dono da loja com seus 
clientes. Pesquisa realizada 
entre julho e agosto, pela Ofi-
cina de Estratégia, apontou 
que 28% dos consumidores 
que compraram material 
de construção durante o 
período de isolamento social 
optaram pelo canal online, 
por meio de lojas virtuais e 
de ecommerce. 

46% dos consumidores 
preferiram manter suas 
compras presencialmen-
te e o restante utilizou o 
whatsapp e o telefone da 
loja como meio para realizar 
suas aquisições. O alto índi-
ce de compras presenciais 
na categoria evidencia a 
preferência pelo desloca-
mento até a loja de material 
de construção, mesmo com 
todas as restrições impos-
tas pelo isolamento social, 
e indica a dificuldade do 
uso de canais digitais no 
segmento.

Já na pesquisa realizada 

O alto índice de compras presenciais evidencia a preferência 
pelo deslocamento até a loja de material de construção.
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O planejamento financeiro é a principal ferramenta de sucesso.

tu
ar

ad
io

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Entre março e agosto - 
meses da pandemia -, 
foram contabilizados 

808.230 mil novos inscritos, 
11,5% ante ao mesmo perí-
odo do ano passado, o que 
é equivalente a cerca de 84 
mil novatos no empreende-
dorismo. 

“Durante a pandemia, por 
meio da nossa campanha 
#tamojunto, que nos coloca-
mos a disposição para tirar 
dúvidas dos MEIs, o Hybank 
foi bastante procurado por 
dúvidas de gestão financeira, 
o que demonstra a dificul-
dade de ter um controle 
contábil. Em época de crise 
é quando se dá conta da real 
importância da educação fi-
nanceira”, explica o CEO do 
Hybank, Alberto Hamoui. O 
crescimento MEIs no Brasil 
é bastante impulsionado 
pelo desemprego (entre 

Pré-cadastro 
no Pix para 
‘roubar 
credenciais’

O Pix - sistema de paga-
mentos eletrônicos do Banco 
Central - sequer começou a 
funcionar e os cibercrimi-
nosos já se aproveitaram do 
anúncio da ferramenta para 
lançar iscas pela internet. 
Especialistas da Kaspersky 
identificaram uma campa-
nha de phishing solicitando o 
pré-cadastro para o sistema. 

De acordo com Fabio Asso-
lini, analista da empresa de 
cibersegurança, o objetivo 
seria coletar dados bancários 
e pessoais (como senhas de 
conta, celular e CPF), para 
que os golpistas possam ter 
acesso a uma futura conta 
Pix da vítima e, assim, efetu-
ar transações em seu nome. 

“O e-mail que identifica-
mos usava o nome de um 
banco popular e trazia um 
link para que o usuário fi-
zesse o cadastro na conta 
Pix. O link em questão era 
direcionado a um site falso 
que simulava o banco e pe-
dia que a vítima inserisse a 
sua senha bancária, além do 
número do celular e do CPF, 
que serão usados como cha-
ves de identificação dentro 
do PIX”, explica o analista 
sênior de cibersegurança da 
Kaspersky.

Alerta sobre educação financeira 
aos novos inscritos no MEI

Se por um lado, muitas microempresas brasileiras encerraram suas atividades por conta da pandemia; por 
outro, o Brasil tem experimentado um crescimento de registros no MEl (Microempreendedores Individuais)

gasto com o negócio, como 
por exemplo, o transporte 
para atender um cliente ou 
a compra de mercadorias e 
equipamentos.

“O empreendedorismo é 
ainda uma prática nova para 
boa parte dos brasileiros, o 
Hybank está à disposição 
para contribuir para o su-
cesso destes novatos. Para 
os veteranos, se há um lado 
positivo é que a crise foi uma 
forma de aprender a olhar 
para o financeiro de maneira 
consciente. Planejar o negó-
cio é conhecê-lo por dentro. 
É preciso entender exata-
mente como o dinheiro vai 
entrar e sair, conhecer todas 
as despesas, fazer projeções 
futuras conservadoras, e 
saber o lucro no final do 
mês”, conclui. Fonte e outras 
informações: (https://www.
hybank.biz).

maio e julho, cerca de três 
milhões de pessoas ficaram 
sem trabalho). 

Para tanto, Hamoui faz 
uma alerta para os novos 
empreendedores: “o plane-
jamento financeiro é a prin-
cipal ferramenta de sucesso. 
É preciso ter uma organiza-
ção, no que diz respeito às 
finanças, para que consigam 

ter o menor impacto quando 
futuras crises surgirem”, 
completa. Algumas iniciati-
vas são imprescindíveis para 
a saúde dos negócios: abrir 
contas-correntes distintas 
para as finanças pessoais e as 
da empresa; definir um salá-
rio mensal; criar o hábito de 
fazer um controle financeiro; 
e ter controle de tudo que for 

Preferência pela compra de material 
de construção nas lojas físicas

vestimentos e treinamento 
da equipe. 

Mas será que oferece a me-
lhor experiência de compra 
para o consumidor?

Podemos afirmar que a 
pandemia deixou evidente a 
dificuldade do segmento na 
oferta de soluções virtuais 
de atendimento ao consumi-
dor. A transformação digital 
certamente será pauta para a 
cadeia de material de cons-
trução nos próximos anos 
e pode redefinir o cenário 
competitivo. Quem serão os 
protagonistas e visionários? 
E quem serão os seguidores? 
- Fonte e mais informaçõeds: 
(www.oficinadaestrategia.
com.br).

com os pequenos varejos de 
material de construção em 
São Paulo, no mesmo período, 
a preferência do cliente pelo 
atendimento via whatsapp e 
telefone merece destaque. 
75% dos varejistas indicam 
o Whatsapp como canal de 
preferência de seus clientes 
durante a pandemia, 68% 
indicam o contato telefônico 
e 41% a preferência pela 
continuidade do atendimento 
presencial na loja.

Na ausência de soluções 
virtuais que gerem uma ex-
periência de compra próxi-
ma à presencial, o Whatsapp 
acaba se tornando um boa 
opção para o lojista, uma 
vez que não exige altos in-

Conheça as artimanhas por trás da venda para não ser uma presa fácil
com calma e de forma racional é a 
melhor escolha. Pense se você real-
mente precisa comprar o produto, se 
você realmente pode pagar ou se tem 
que ser naquele momento. Uma dica 
é conversar com amigos e familiares. 
Além disso, é importante pesquisar: é 
comum anunciarem um produto como 
algo promocional, mas basta olhar ou-
tras ofertas para ver e que o anúncio é 
mentiroso, há diversas reclamações de 
consumidores que encontraram produ-
tos anunciados em tom de liquidação, 
mas estavam com o preço normal. 

Portanto, antes de qualquer compra, 
faça a tradicional pesquisa de preço. 
Antigamente isso significava ir de loja 
em loja, hoje é muito simples e não tem 
desculpa para não fazer. A dica é buscar 
em marketplaces, como Amazon e Merca-
do Livre, onde haverá muitas ofertas do 
mesmo produto e diversos vendedores. 
O pagamento parcelado é a modalidade 
mais popular entre os brasileiros, no 
entanto, é fácil se iludir e ficar endivi-
dado. Parcelamento bom é quando não 
há juros e quando o comprador puder 
pagar integralmente as faturas do cartão 
de crédito sempre em dia. 

Atrasos e parcelamentos de faturas têm 
juros astronômicos que frequentemente 
deixam as pessoas em apuros. Se puder, 
faça ainda melhor: junte mensalmente 
o que você pagaria de parcela e faça a 
compra à vista. Além de não criar uma 
dívida, é possível negociar bons descon-
tos com o dinheiro em mãos. 

Fonte: MF Press Global.

que me trará benefícios”. A persuasão do 
vendedor é feita para atingir o sistema 
1. Ainda relacionado às técnicas para 
despertar a emoção do cliente, entram 
dois gatilhos bastante explorados pelos 
anunciantes: escassez e urgência. 

Nestes períodos de liquidações surgem 
afirmações como “compre antes que aca-
be” e “últimas peças”, isso faz com que o 
público veja aquilo como algo escasso e, 
portanto, valioso. A urgência vem com 
frases do tipo “Só amanhã!”, “últimos dias 
dias!”. O gatilho da urgência é acionado 
para que a compra seja feita o quanto 
antes, pois não haverá outro momento. 
Com tanta pressa e desespero criados, 
muitas vezes o cliente nem tem tempo 
de pensar se realmente vai acabar ou 
se realmente precisa comprar naquele 
momento. 

Ao conhecer o que está por trás das 
vendas, o consumidor deve parar e 
analisar friamente. Tomar a decisão 


