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O desafio de sincronizar a experiência do usuário com as exigências de 
segurança e formalidades de compliance já era um dado inadiável devido 
à nova magnitude digital, especialmente após a pandemia. Mas responder 
a esse desafio se torna questão de vida ou morte para empresas médias e 
grandes na perspectiva de alguns meses, se levarmos em conta a eclosão 
mundial do Open Banking. No caso específico do Brasil, o manual de se-
gurança do BC para o PIX, já em vigor, acompanha as determinações da 
diretiva europeia (PSD2), e acrescenta uma teia de mandamentos locais 
que são inerentes ao SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro).   

Open Banking

Para 2021 as previsões são de recuperação, com reação sólida nos 
investimentos de TI no Brasil no pós-COVID-19, o que coloca a projeção 
de crescimento para o próximo ano na casa dos 10%. Temas como cloud, 
segurança, mobilidade, colaboração e comunicação se destacam nesse 
contexto. As informações são do levantamento “Mercado Brasileiro de 
Software – Panorama e Tendências 2020”, publicado pela ABES - As-
sociação Brasileira das Empresas de Software em parceria com a IDC. 
São dados bastante animadores, após o furacão que passamos e o atual 
cenário ainda não normal.   

Mercado brasileiro de software cresce

Com sede em Miami, a We Can Move assessora brasileiros com 
formação na área da saúde, que desejam atuar e morar nos Estados 
Unidos. Trabalhar no país americano está mais acessível com o projeto 
de lei do governo para 40 mil green cards adicionais destinados aos 
médicos e enfermeiros. Pré-requisitos, documentos necessários e toda 
dinâmica que envolve essa mudança, a empresa providencia com um 
menor tempo de espera no processo de aprovação - em função das 
solicitações extras - para, assim, agilizar a conquista da permanência 
no país.    

Profissionais da saúde podem atuar nos EUA

Freepik

Negócios em Pauta

Mentoria para Mulheres
O BTG Pactual está com inscrições abertas para a terceira 

edição da iniciativa 'Inside BTG Pactual', projeto que objetiva 
atrair e desenvolver mulheres universitárias interessadas 
em trabalhar no mercado financeiro. As selecionadas terão 
a oportunidade de participar de um programa de mentoria 
com sócias da companhia e vivenciar um mês de um estágio 
no banco, ambos de forma remota. Oferece a oportunidade 
para conhecerem mais o universo do mercado financeiro, 
fortalecerem sua rede de networking e terem a vivência 
do dia a dia do melhor banco de investimentos da América 
Latina. Interessadas devem se inscrever pelo site (www.
btgpactual.com).    Leia a coluna completa na página 3
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Content Insights 2020 para discutir meios 
digitais durante a pandemia

@Desde o início da pandemia da Covid-19, o consumo 
de conteúdo em todas as plataformas cresceu em 68%, 

segundo pesquisas realizadas pela Visual Capitalist. Os últi-
mos meses trouxeram uma nova realidade onde as marcas 
precisaram reinventar as suas estratégias de comunicação 
para aproximar e manter seu público conectado, afinal, 
as pessoas hoje buscam diversas maneiras de absorver 
conteúdos. Com o intuito de levar o conhecimento de uma 
nova comunicação para o público, a NZN, um dos principais 
players para soluções de publicidade e comunicação, pro-
move durante os dias 14 e 15 de outubro o evento Content 
Insights 2020, 100% online e gratuito apresentando grandes 
profissionais do mercado para movimentar discussões e 
trazer insights para quem deseja aumentar a sua presença 
digital de forma inteligente e estratégica (http://materiais.
nzn.io/nzn-talks).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Sem me preocupar em cair 
no clichê, a palavra de ordem 
para que uma boa ideia se 
transforme em um bom negócio 
é planejamento.

Separei cinco pontos para ajudar o em-
preendedor a expandir sua ideia ou, pelo 

menos, analisar os riscos de investimento 
antes de lançá-la no mercado. 

1. Pesquisa - Boas ideias nem sempre 
são únicas. Algumas vezes já há no merca-
do ideias similares em outras versões. Um 
pouco de pesquisa competitiva protege o 
empreendedor de investimentos em for-
matos e locais errados. 

2. Timing - Há muitos fatores respon-
sáveis pelo sucesso de um negócio, mas o 
maior deles parece ser o timing. Uma boa 
ideia que aparece antes que o mercado 
esteja pronto pode fracassar apesar de 
seu enorme potencial. Imagine uma peça 
de tecnologia para a qual os consumido-
res não estão prontos ou até mesmo uma 
série de TV cujo humor está à frente de 
seu tempo. 

Ambas as ideias, embora fortes e com 
grande potencial, são esmagadas. Da 
mesma forma, uma ideia que chegue tarde 
demais - uma vez que os consumidores já 
estejam satisfeitos ou entraram em outra 
tendência - não terá o mesmo impacto. 
Acertar o lançamento do seu negócio nesse 
“ponto ideal” é crucial para o sucesso.

3. Papel aceita tudo - Espero que, 
se você tiver uma boa ideia de negócio, 
também tenha um bom plano de negócios, 
com detalhamentos de sua empresa, de 
seu público, de como fará as campanhas 
iniciais, continuadas, etc. Só um detalhe: 

Como fazer para que uma ideia se 
transforme em um negócio de sucesso

se prepare para o mercado. Não imagine 
que o mercado é um lago calmo, porque, 
na verdade, ele é um mar tempestuoso. 

Portanto, faça sempre três cenários de 
venda e expansão. Pessimista, Conserva-
dor e Meta de Venda. Dessa maneira, os 
imprevistos – que com certeza, existirão, 
serão mais facilmente controlados. 

4. Resiliência - É a palavra da moda, mas 
é como eu disse no último item: o mercado 
é um mar tempestuoso, sendo assim, ele 
não permanece estático. Novas tecnologias 
são constantemente desenvolvidas, as ten-
dências vêm e vão e as economias flutuam 
entre períodos de gastos do consumidor e 
períodos de frugalidade e medo. 

As circunstâncias em que seu negócio 
emerge serão certamente diferentes das 
circunstâncias que você enfrenta há apenas 
meses na existência de sua empresa.

As empresas de sucesso não são aquelas 
que adotaram uma ideia e a mantiveram 
estática por anos. São aquelas que se 
adaptaram ao mercado. 

5. Não ouça os Parentes Especialis-
tas - Todo mundo tem um tio, cunhado 
ou primo que está sempre jogando areia 
nos seus negócios. “Ah, mas se fosse fácil 
assim”, “Isso não vai dar em nada”. Tape 
seus ouvidos. Faça pesquisas, mas as faça 
junto ao seu público-alvo. 

E, acima de tudo, aja! Conheço pessoas 
que planejam um novo negócio por anos 
e não o tiram do papel. Não só negócios. 
Pequenas ações. Muita teoria e pouca 
prática. Lembre-se de que uma boa ideia 
de negócio é tão boa quanto as pessoas por 
trás dela. Construa uma equipe compacta 
e eficiente. Equipe que aposte em sua ideia 
e inicie hoje. 

Esses foram apenas alguns de outros 
itens tão importantes que devem ser le-
vados em consideração na colocação de 
um novo negócio no mercado. Espero que 
possa ter ajudado um pouco nesse caminho 
e que você tenha todo sucesso que almeja. 
Bons negócios! 

(Fonte: Lucas Atanazio Vetorasso é CEO do 
Grupo ATNZO e Imortal da Academia Brasileira de 
Escritores, possui mais de 1.400 franquias em sua 

carteira de clientes (www.atnzo.com.br).

TECNOLOGIA SERÁ ALIADA

A Adaptabilidade 
é a Rainha das 
Competências

Por Octávio Alves Jr.

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

QUAis são As EmPrEsAs QUE vão 
sobrEvivEr nA Pós-PAndEmiA?

    Leia na página 6
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Patrimônio da humanidade
O papa Francisco voltou a cobrar que 

as vacinas devem ser sempre criadas 
para o bem comum e não apenas para 
o sucesso financeiro de um país, em 
uma entrevista publicada ontem (7) 
pelo site 'Vatican News'. "A vacina é 
um patrimônio da humanidade, de 
toda a humanidade, é universal porque 
a saúde é um bem comum, como nos 
ensina a pandemia. É um patrimônio 
comum, pertence ao bem comum e 
esse deve ser o critério", disse o líder 
católico (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quais-sao-as-empresas-que-vao-sobreviver-na-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-adaptabilidade-e-a-rainha-das-competencias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-brasileiro-de-software-cresce-no-contexto-mundial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/oportunidades-para-profissionais-da-saude-atuarem-nos-eua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/open-banking-quando-a-desconfianca-e-o-risco-sao-partes-centrais-do-negocio/
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OpiniãO
EUA: a eficácia de tornar 

o investidor imigrante em 
trunfo do desenvolvimento

A imigração sempre 
foi um dos pilares do 
sucesso americano. 
Os melhores, e mais 
brilhantes, deixam 
suas terras natais 
para buscar o sucesso 
nos Estados Unidos, 
e muitos deles 
conseguem. 

Na verdade, os imi-
grantes ou seus fi-
lhos estabeleceram 

44% de todas as empresas 
Fortune 500. E essa lista 
inclui nomes como Apple, 
Bank of America, AT&T® e 
Costco. O programa de visto 
EB-5 continua essa tradição 
permitindo que indivíduos, 
de alto patrimônio, muitos 
deles empreendedores de 
sucesso em seus países de 
origem, tragam seu capital e 
experiência para a américa. 
E isso, por sua vez, ajuda 
os mercados a manter sua 
competitividade mundial.

Existe um fato, quando se 
trata de investir no EB-5, 
e na economia americana. 
Se o projeto não criar, pelo 
menos dez novos empregos 
americanos, em tempo in-
tegral por pelo menos dois 
anos consecutivos, essa 
pessoa não receberá um 
Green Card permanente 
para si, seu cônjuge e filhos 
solteiros menores de 21 
anos. Porque eles são de-
senvolvedores de negócios 
e criadores de empregos. Ou 
seja, investidores de EB -5 
são um grande trunfo para 
os EUA.

Os benefícios diretos do 
investimento EB-5 são rela-
tivamente fáceis de medir. 
Já os indiretos, são mais 
difíceis de quantificar, mas 
ainda assim substanciais. 
Milhões de americanos são 
beneficiários indiretos do 
programa, embora tenham 
pouca ideia da fonte de ca-
pital que torna suas vidas 
mais ricas e gratificantes.

A criação de empregos 
adicionais ocorre nas in-
dústrias de serviços que 
atendem aos trabalhado-
res dos centros regionais, 
como corretores de imó-
veis, restaurantes, lojas de 
varejo, barbearia e salões 
de beleza. A lista não tem 
fim. Os serviços de apoio 
comercial local, como agên-
cias de seguros, agências 
de emprego, empresas de 
gestão e outras também se 
beneficiam indiretamente 
dos investimentos vindos 
através do visto EB-5.

Não vamos esquecer dos 
benefícios econômicos dos 
próprios investidores, que 

são consideráveis. Primeiro, 
a maioria desses imigrantes 
compra casas nos EUA, 
que devem ser mobiliadas. 
Eles adquirem veículos, 
roupas, eletrônicos, gastam 
dinheiro em férias e entrete-
nimento, fazem investimen-
tos, pagam mensalidades 
e ajudam a impulsionar a 
economia. Obviamente, eles 
devem pagar taxas legais 
aos advogados de imigração 
para orientá-los no processo 
de visto. 

Outro benefício indireto 
é que esses investidores 
EB são menos propensos 
a se tornarem um “fardo” 
para o governo, buscando 
ajuda através do Medicaid 
ou requisitando serviços se-
melhantes. Os EUA não são 
o único país desenvolvido 
a tentar atrair investidores 
abastados. 

Austrália, Espanha e Rei-
no Unido são apenas alguns 
países com programas se-
melhantes ao EB-5. Embora 
os EUA sejam há muito o 
principal destino de inves-
tidores estrangeiros ricos. 
O fato é que a carteira de 
candidatos e os anos de 
espera resultantes podem 
tornar outros países mais 
atraentes. 

Em alguns países, leva 
apenas alguns meses, em 
vez de anos, para obter a 
tão sonhada naturalização. 
Além disso, esses investido-
res costumam ter negócios 
em seus países de origem e 
certamente se envolverão 
no comércio entre suas ter-
ras natais e adotadas. Esse 
é apenas um exemplo de 
como o programa de visto 
EB-5 ajuda os mercados 
dos EUA a permanecerem 
competitivos globalmente.

Os Estados Unidos se 
beneficiam quando estran-
geiros vão para lá e não para 
outros mercados. Apenas 10 
mil pessoas anualmente po-
dem se inscrever no progra-
ma de visto EB-5. Embora 
a imigração seja um tema 
polêmico nacionalmente, 
deve-se lembrar que esses 
candidatos trazem fundos 
e conjuntos de habilida-
des, que claro envolvem o 
conhecimento financeiro, 
colaborando para que o país 
se torne ainda mais estável.

E esse cenário próspero 
pode ser repetir também 
em outros países, desde 
que saiba tornar, a arte de 
imigrar, em uma inteligência 
capitalista forte.

(*) - Auxilia brasileiros a 
internacionalizar e dolarizar 

patrimônio, imigração através 
de investimentos e gestão de 

recursos offshore como Diretora 
de Investimentos e Capital Markets. 

Acesse o perfil @bruallemann ou 
conecte-se no LinkedIn.

Bruna Allemann (*)

São Paulo, quinta-feira, 08 de outubro de 2020 Negócios2 Negócios
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O paradoxo da cobrança 
tributária no Brasil

Carolina Spalenza (*)

Ao avaliar a cobrança de tributos pelo 
Estado brasileiro, não são raras as 
vezes em que nos deparamos com 

situações paradoxais, exatamente da forma 
como definida acima, principalmente quando 
há influência do judiciário na questão.

Quando são tomadas decisões reiteradas 
dos Tribunais Superiores reconhecendo o 
descabimento de determinada cobrança, a 
causa torna-se praticamente ganha em favor 
do contribuinte. Mesmo assim, o contribuinte 
sabe que, administrativamente, não pode 
deixar de recolher o tributo sob pena de res-
ponder por estar cometendo uma infração, o 
que acarretará o pagamento de juros e multa.

A contradição torna-se ainda maior quando 
a discussão ultrapassa a esfera dos Tribunais 
Superiores e alcança o âmbito da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão que 
atua judicialmente na defesa dos interesses 
da União. Isso porque a Lei 10.522/2002, que 
obriga os procuradores a apresentarem defesas 
e recursos em todos os processos nos quais a 
União está envolvida, abre espaço para raras 
exceções como, por exemplo, a existência de 
parecer fundamentado do Procurador-Geral 
permitindo a dispensa de tal obrigação. Este 
fato ocorre, geralmente, quando já existem 
decisões reiteradas dos Tribunais Superiores 
dando ganho de causa ao contribuinte.

O problema é que, nem sempre as referidas 
dispensas vinculam a Receita Federal, que é o 
órgão responsável pela fase administrativa da 
arrecadação e por registrar o lançamento do 
tributo. Como consequência, o contribuinte 
será cobrado pela administração e terá de 
contratar um advogado para entrar com uma 
ação no judiciário (já abarrotado), por conta 
de uma causa ganha, na qual não haverá qual-
quer resistência da parte contrária.  Ou seja, 
o contribuinte tem de abrir mais um processo 
que nunca deveria ter existido, pois se não o 
fizer continuará custeando indevidamente os 
cofres públicos, o que, infelizmente, também 
é a realidade de muitos, principalmente das 
pequenas empresas.

Um exemplo atual dessa situação paradoxal 
é a cobrança da taxa de utilização do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) 
das empresas que praticam operações que 
envolvem importação de produtos. Essa 
taxa está prevista na Lei 9.716 de 1998 e, 
em 2011, seu valor foi majorado por meio de 
ato administrativo do Ministro de Estado da 
Fazenda. O aumento descabido do tributo 
foi amplamente reconhecido em diversas 

vido por decisão vinculante, ainda que 
todas as circunstâncias levem a crer que 
isso acontecerá em um futuro próximo, é 
muito benéfico para a Receita Federal que, 
frequentemente, não é obrigada a resti-
tuir todos os valores pagos por todos os 
contribuintes, mas somente a quem optou 
em discuti-los judicialmente. Esta manu-
tenção tem, como consequência lógica, o 
contribuinte ser forçado a ajuizar uma ação 
judicial sabidamente ganha pela própria 
parte contrária, além, é claro, do tempo e 
dificuldade que enfrentará para recuperar 
o crédito que lhe pertence de direito depois 
do encerramento do processo.

Portanto é preciso ter em mente que a 
Receita Federal e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional são órgãos pertencentes ao 
mesmo ente federativo, estando vinculados ao 
mesmo Ministério (Ministério da Fazenda), o 
que é razão suficiente para tomarem decisões 
que se complementem e não se contradigam. 
Afinal, no direito brasileiro, quando se trata 
do conceito de manifestação da vontade de 
um órgão público, o entendimento mais aceito 
é a denominada “teoria do órgão” ou “teoria 
da imputação volitiva”, segundo a qual ele é 
parte integrante do Estado e a sua vontade é 
indissociável da pessoa jurídica que integra. A 
conclusão é que atos incoerentes ou contrá-
rios ao senso comum praticados pelo mesmo 
órgão merecem ser extintos e rechaçados 
pela sociedade, em especial quando o maior 
prejudicado são os cidadãos que contribuem 
com o Estado.

(*) É advogada tributarista na Fass.

Paradoxo é uma figura de linguagem que se caracteriza pela reunião de ideias contraditórias dentro 
de um mesmo contexto, ocasionando uma aparente falta de nexo ou de lógica, que pode também ser 
definido como algo contrário à opinião ou ao senso comum.

decisões proferidas pelas duas Turmas do 
Supremo Tribunal Federal, o que levou a 
PGFN a editar, no ano de 2018, a NOTA SEI 
n.º 73, desobrigando os procuradores de 
apresentar defesa ou recorrer nos processos 
de mesmo tema.

Porém, como já observado, a orientação 
da PGFN não vincula a Receita Federal, de 
modo que, mesmo depois de passados dois 
anos da edição da Nota, as empresas conti-
nuam pagando a taxa em valor exorbitante, 
ou sendo autuadas por não recolhimento, de 
modo que a única solução para esse problema 
continua sendo a ação judicial. Com isso, o 
maior prejudicado é o contribuinte, já que a 
manutenção desse paradoxo é extremamente 
vantajosa para a União.

Nos últimos anos, a PGFN tem autorizado 
cada vez mais desistências de defesa de 
processos judiciais, e esse aumento parece 
ter influência direta com a vigência do novo 
Código de Processo Civil (NCPC), em 2016. 
Isso porque o NCPC trouxe mudanças signi-
ficativas às condenações da Fazenda Pública 
quanto ao pagamento de honorários advoca-
tícios em favor da parte que sai vencedora de 
uma ação judicial. O valor dessa condenação 
passou a ser muito mais elevado do que era 
praticado no antigo código e, por causa disso, 
a perda de uma ação tem, hoje, muito mais 
relevância econômica para a União, ao passo 
que a desistência a exime de qualquer paga-
mento, segundo a Lei 10.522/2002.

Por outro lado, manter a cobrança de 
um tributo que não foi considerado inde-

News@TI 

Quicko e Eletromídia oferecem Wi-fi grátis 
na Linha 4-Amarela de metrô de SP

@O Quicko App, primeiro roteirizador intermodal gratuito do 
mercado brasileiro, em parceria com a Eletromídia e a ViaQua-

tro, começou a oferecer Wi-Fi grátis nas estações da Linha 4-Amarela 
de metrô de São Paulo. O serviço já está disponível nas estações São 
Paulo-Morumbi, Butantã, Faria Lima, Pinheiros e Fradique Coutinho, 
e será expandido gradualmente, chegando a todas as estações. Para 
usar a internet grátis é necessário fazer apenas um rápido cadastro, 
com nome, e-mail, data de nascimento e telefone. Também é possível 
usar os perfis das redes sociais (Facebook, Instagram ou Twitter). A 
conexão pode ser usada por 30 minutos, mas pode ser renovada por 
períodos iguais sem tempo de espera (http://www.quicko.com.br) ou 
(http://www.eletromidia.com.br).

Royal DSM abre processo para o seu 
Programa de Estágio de 2021

@A Royal DSM, empresa global baseada em ciência para Nutrição, 
Saúde e Vida Sustentável, vai receber inscrições de candidatos 

interessados em participar do seu Programa de Estágio até o dia 14 
deste mês, pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/dsm/. 
A companhia, que já tem mais de 80 estagiários atualmente, vai ter 
como foco inclusão e diversidade neste processo, pretendendo au-
mentar o número de inscritos e contratados de estudantes negros, 
de diferentes etnias, LGBTQI+, pessoas com deficiência e mulheres. 
Para o primeiro ano o salário é de R$1.725 e no 2º ano de estágio 
vai para o valor de R$1.935.

Encontro Digital no formato de Talk Show 
com Huawei e Motorola Solutions

@A AGORA Telecom, distribuidora e fornecedora de soluções 
completas de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

– anuncia a realização de um Encontro Digital, no formato de Talk 
Show, hoje (8), às 10h00, para discutir as inovações tecnológicas e o 
cenário dos setores de Telecomunicação e Comunicação. Farão parte 
deste evento virtual gestores líderes da AGORA Telecom, incluindo o 
presidente Severino Sanches, e de executivos das fabricantes Huawei 
e Motorola Solutions. O evento poderá ser acessado pelo endereço 
http://www.internetaovivo.com/agora/.

NZN lança plataforma de gamificação para 
educação e comunicação interna

@ A NZN desenvolveu a Gamily, plataforma que chega ao mer-
cado com o objetivo de garantir que empresas e instituições 

de ensino possam mensurar o engajamento e o conhecimento de 
colaboradores e estudantes. A Gamily conta com quatro tipos de 
plano - sendo um deles gratuito - que são indicados de acordo com 
as necessidades e porte da empresa/ e ou instituição de ensino. 
Através da Gamily é possível criar desafios rápidos, adicionar 
usuários, ter acompanhamento por ranking além de relatórios por 
participante (https://gamily.co/#utm_source=assessoria&utm_
medium=midiaon&utm_campaign=release_nzn).

Aplicativo ‘Remédio Agora’

@O aplicativo “Remédio Agora”, criado pelo Governo do Estado 
para facilitar a retirada de remédios de “alto custo”, atingiu 

ultrapassou a marca de 100 mil usuários. Lançada em setembro de 
2019, a ferramenta avisa sobre disponibilidade de remédios, permite 
que o paciente agende a data e o horário para retirada de medica-
mentos e, ainda, o reagendamento se pessoa não puder comparecer. 
No decorrer de seu primeiro ano de funcionamento, já acumula 101,4 
mil cadastros e 307 mil agendamentos.

Delivery Center recebe mais R$30 milhões de 
investimento

@ O Delivery Center, ecossistema que promove a multicanali-
dade ao integrar lojistas físicos, marketplaces, shoppings e 

entregadores, acaba de receber novo aporte de R$ 30 milhões dos 
atuais sócios Multiplan, CCP, brMalls e de dois fundadores. Este é o 
segundo investimento realizado em 2020 - em janeiro, a companhia 
havia captado R$ 69 milhões. Ao todo, considerando esta operação, 
a empresa já levantou cerca de R$ 170 milhões desde que foi criada, 
em 2016. Um dos principais objetivos desta captação é acelerar o 
plano de expansão da empresa, com a chegada do Delivery Center 
a 16 novos shoppings centers de 13 novas cidades em sete estados 
(SC, GO, DF, MT, MS, ES, AM) já a partir deste mês, até o fim de 
2020. O recurso será usado ainda para preparar a empresa para a 
série C, prevista para acontecer em meados de 2021, quando esti-
ma alcançar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento (GMV) e 150 
shoppings centers integrados ao sistema (www.deliverycenter.com).

ricardosouza@netjen.com.br
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Nova ferramenta digital ensina jovem a empreender
O empresário de 22 anos, Mar-

celo Augusto, lançará na próxi-
ma quinzena uma ferramenta 
digital chamada “Aprendendo 
com você”, que ensina – passo a 
passo – tudo o que uma pessoa 
jovem deve saber para empre-
ender. “São segredos de vida, 
de vivências e experiências em 
negócios, onde perdi e ganhei 
muito. Somam-se a conheci-
mentos de família, passados de 
geração a geração, pois o meu 
avô foi um grande empresário 
visionário e meus pais, empresá-
rios bem-sucedidos no setor de 

negócios internacionais”, revela. 
Segundo Marcelo, conhecido 
no mundo dos negócios como 
Mamão, o grande segredo de 
sua ferramenta são informações 
práticas e vivências.

Mamão traz na bagagem toda 
a experiência da Code Stock, 
uma loja virtual especializada 
em joias e semi-joias, que ele 
conseguiu fazer prosperar com 
muito empenho e técnicas de 
marketing. Hoje a empresa é 
conhecida por seu design dife-
renciado e suas joias consumi-
das por artistas e celebridades.
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(Abiquim). A premiação objetiva estimular a pesquisa e a inovação na área 
química e está dividida em três categorias: Startups, Empresa e Pesqui-
sador. Na categoria Startup, podem ser inscritos projetos desenvolvidos 
por companhias que busquem oportunidades em nichos de mercado com 
produtos ou serviços inovadores e de alto valor agregado. Na categoria 
Empresa, as organizações que tenham desenvolvido  projetos e cases 
de inovação tecnológica na área química que levem à modernização e ao 
aumento da competitividade do parque industrial brasileiro. Na catego-
ria Pesquisador, os profissionais que tenham desenvolvido projetos na 
área química com potencial de aplicação industrial. Inscrições e maisn 
informações: (https://abiquim.org.br/abiquim/premioKurt).  

E - Fidelização de Clientes
A Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, acaba de lançar o 
‘Linx Promo 7.0’, desenvolvido para que os lojistas possam centralizar a 
criação, a distribuição e a integração de promoções complexas de forma 
simplificada. Sistema em nuvem e com jornada omnichannel, o Promo já 
faz sucesso com os clientes da empresa integrando ofertas promocionais 
para os pontos de venda online e offline de forma simultânea. Em sua 
nova versão 7.0, traz processos automatizados para facilitar ainda mais o 
cotidiano do varejista. Entre as vantagens, está a criação de cenários para 
as ações promocionais de forma ilimitada. Benefícios financeiros, como 
descontos, cupons e vouchers, e não financeiros, incluindo cashback, 
programa de fidelidade, brindes, gift card e troca de pontos.  Para saber 
mais, acesse (http://www.linx.com.br/).

F - Apaixonados por Música 
A Sony Music Entertainment Brasil está lançando o Code Stage - Hacka-
thon - que acontece 100% online, nos dias 31 de outubro e 1º de novem-
bro. O objetivo dessa nova maratona de programação é gerar soluções 
inovadoras, inteligentes e criativas que possam ser aplicadas pela Sony 
Music para melhorar ainda mais a experiência de consumo de música dos 
usuários no Brasil. A iniciativa faz parte dos projetos desenvolvidos pela 
área de inovação da companhia, que sempre procura entregar serviços 
e soluções que impactem toda a cadeia: mercado, artistas, parceiros e 
consumidores. O Code Stage vai reunir cerca 300 participantes, dividi-
dos em equipes de 4 a 5 pessoas, que atuam em áreas como: marketing, 
design/UX, engenharia/desenvolvimento, especialistas do mercado de 
varejo e negócios. Inscrições através do site: (www.codestage.com.br). 

G - Simpósio de Matemática 
Acontece entre os próximos dias 13 e 16, o XXIII Simpósio de Ma-
temática para  a Graduação do Instituto de Ciências Matemáticas 

A - Carreira & Negócios
Em uma iniciativa inédita Unilever, Grupo Boticário, Chilli Beans, 
Reserva, Hering, Natura, Xiaomi, 99, Intimissimi, BK Brasil, Subway 
Brasil, Maurício de Sousa Produções, Linx, Arezzo, Mercado Pago e 
outros grandes nomes do empreendedorismo se uniram em prol dos 
empresários brasileiros. Essas grandes empresas, que juntas representam 
parte significativa do PIB nacional, participarão da iniciativa BConnected 
- organizada pelo Grupo Bittencourt, consultoria especializada na gestão 
e expansão de redes de negócios e franquias. O evento é 100% online e 
gratuito, acontece entre os próximos dias 19 e 23. Com o tema: “Tração 
& Ação: Ágeis, relevantes e escaláveis”, está com inscrições abertas no 
link: (https://bconnected.com.br/).  

B - Ativos em Leilão 
A crise econômica obrigou pequenas, médias e grandes empresas 
a repensarem estratégias de sobrevivência. Entre elas, a venda de 
ativos desnecessários em leilão como um caminho econômico para 
recuperar dinheiro no caixa. Normalmente aquisições de ativos em 
leilões são pagas à vista pelo arrematante, o que garante dinheiro 
rápido e sem burocracia. Na Kronberg Leilões há dezenas de lotes 
com veículos, máquinas, equipamentos, materiais de escritório, 
entre outros. Há também diversas empresas leiloando suas massas 
falidas. Leiloeiro público oficial com 21 anos de experiência na área, 
Helcio Kronberg é autor do livro “Leilões Judiciais e Extrajudiciais”, 
lançado pela Editora Hemus. Para mais informações  acesse: (www.
kronbergleiloes.com.br).

C - Tecnologia e Serviços
O Serpro foi eleito como a melhor empresa do setor de tecnologia do 
país na categoria tecnologia e serviços, a mais disputada da premiação 
do Anuário As Melhores da Dinheiro, promovida anualmente pela Re-
vista IstoÉ Dinheiro. A empresa de TI do Governo Federal apresentou o 
melhor desempenho em gestão de sustentabilidade financeira, recursos 
humanos e responsabilidade social, três dos quatro critérios de avaliação 
da premiação, que inclui também inovação e qualidade. A premiação 
foi anunciada em cerimônia virtual na última terça-feira (6). O Serpro 
teve um faturamento de R$ 3,4 bilhões em 2019, 4,02% maior que no 
ano anterior, com lucro líquido de R$ 487 milhões. 

D - Área Química
As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia já 
podem ser feitas no site da Associação Brasileira da Indústria Química 

e de Computação da USP, em São Carlos. O evento traz atividades 
e discussões multidisciplinares para as áreas de matemática, ma-
temática aplicada e educação matemática com a participação de 
estudantes,  e professores e grupos de pesquisa de outras institui-
ções. As atividades serão online e as inscrições estão abertas até 
domingo (11). Podem participar alunos de graduação e professores 
do nível superior interessados em matemática e suas aplicações. 
Outra novidade é que também foram programados conteúdos para 
alunos do ensino médio. Mais informações: (https://sites.google.
com/usp.br/sim-2020/).

H - Novos Fanqueados
A Óticas Kohls, marca de óculos alemã reaberta no Brasil depois de 
cem anos, segue em expansão de sua rede de franquia. Revitalizada, a 
marca centenária alia qualidade e tecnologia alemã a design inovador 
e desponta como uma das principais redes de franquias no segmento 
ótico, mesmo em tempos de pandemia. A rede possui três unidades em 
operação, sendo a matriz na capital paulista e duas unidades em Recife. 
Contudo, otimista com o potencial da marca, a franchising espera abrir 
mais franquias em São Paulo e em outros estados. Com tecnologia alemã 
e design inovador, possui uma série de fatores que a tornam uma forte 
concorrente no mercado. Além de possuir laboratório próprio, que agiliza 
a produção dos óculos, fabricados em até uma hora, a Kohls é a única 
ótica no país a oferecer cinco anos de garantia nos óculos. Saiba mais 
em: (www.oticaskohls.com.br).

I - Eficiência Energética
A Gree Electric Appliances, maior fabricante global de ar-condicionado, 
está lançando no Brasil o novo ar condicionado G-Prime, primeiro 
aparelho com capacidade de 37.000 BTU/h e maior eficiência ener-
gética na linha piso teto aprovado pela Inmetro, disponível também 
na versão 56.000 BTU/h. Esse lançamento é um marco no setor de 
refrigeração no Brasil. O G-Prime chega para ampliar a linha de 
produtos do segmento comercial leve, trazendo inovação, economia 
e conforto para ambientes comerciais. O produto, que possui tecno-
logia exclusiva da Gree, traz como novidade um alcance de ar de 17 
metros, com uma vazão 20% maior que o convencional, garantindo 
um resfriamento mais rápido do espaço. Para saber mais, acesse: 
(www.gree.com.br).  

J - Programa de Trainee
O Programa Trainee P&P, idealizado pela Poletto & Possamai Sociedade 
de Advogados, chega à 9ª edição com a proposta de preparar advogados 
para o futuro, aprimorar talentos e potencializar o desenvolvimento 
de uma nova geração de profissionais. Para participar o candidato 
precisa ser acadêmico do 6º ao 8º período do curso de Direito, ter 
domínio da língua inglesa e conhecimento das ferramentas Word 
e Excel. As etapas do processo seletivo serão realizadas de modo 
100% online e os candidatos aprovados ingressarão no escritório em 
fevereiro de 2021.  A atuação será focada nas áreas do Direito Civil e 
Direito Empresarial. Os interessados podem se inscrever em: (http://
poletto.adv.br/trainee/). 

O novo normal 
da saúde é entender o poder 

das pessoas

Coletividade. Talvez 
essa seja a principal 
arma para lidarmos 
com a pandemia

Apesar de isolados, 
são nas medidas que 
empresas e pessoas 

têm tomado, pensando no 
coletivo, que estamos encon-
trando caminhos para seguir 
em frente em uma realidade 
que deve nos acompanhar 
por mais tempo do que 
gostaríamos. Em poucos 
meses, uma pandemia mu-
dou a rotina das pessoas e o 
planejamento estratégico e 
funcionamento de empresas 
de todos os portes e setores. 

Mudou não, vem mudando. 
Condutas de isolamento mais 
rígidas ou mais flexíveis têm 
impactado diretamente no 
número de casos e provo-
cam, consequentemente, 
novas alterações na rotina. 
E, nesse cenário, as institui-
ções de saúde vêm sofrendo 
os maiores impactos. A ne-
cessidade de EPIs cresceu 
e o valor desses itens subiu 
vertiginosamente. 

O tratamento da COVID-19 
exige maior tempo, dedica-
ção e número de profissio-
nais de saúde, ao mesmo 
tempo que eles precisam 
ser afastados das atividades 
se pertencerem a grupos 
de riscos ou apresentarem 
qualquer sintoma suspeito. 
A busca por atendimento 
cresceu para casos com qua-
dros respiratórios, mas afas-
tou pacientes com outras 
comorbidades, derrubou o 
número de cirurgias e con-
sultas eletivas, prejudicou 
tratamentos de doenças 
crônicas, desequilibrando 
a saúde da população e a 
saúde financeira das insti-
tuições do setor.

A nova realidade exigiu 
mudanças rápidas, numa 
luta pela sobrevivência em 
todos os setores. Nos hos-
pitais, essa exigência foi 
ainda maior. As instituições 
de saúde tomaram uma série 
de medidas que envolveram 
desde o aprimoramento em 
protocolos de atendimento, 
até investimentos em infra-

estrutura e pessoal. 
Treinamentos mais fre-

quentes e protocolos rigo-
rosos de uso e manuseio de 
EPIs, avaliação minuciosa 
da saúde dos colaborado-
res, além da realização de 
testes para a COVID-19 
nos primeiros sintomas são 
algumas medidas básicas e 
necessárias para oferecer 
maior segurança aos pacien-
tes. Algumas instituições 
foram além e investiram em 
obras para separar fluxos de 
atendimento a pacientes com 
sintomas respiratórios dos 
demais casos, praticamente 
criando um novo hospital 
dentro de outro. 

Equipes médicas e de as-
sistência passaram a cumprir 
turnos dedicados ao aten-
dimento da COVID-19 e a 
contar com áreas diferentes 
de vestiário, alimentação e 
descanso. Familiares e pa-
cientes passaram a conviver 
com novas regras de visitação 
e a usar a tecnologia para 
facilitar a comunicação e 
manter a proximidade.

Hospitais com forte cultura 
de qualidade e segurança 
certamente tiveram maior 
facilidade para trabalhar 
planejamento e prática quase 
simultaneamente. 

Mas se as mudanças foram 
rápidas é porque houve um 
comprometimento conjun-
to, desde equipes gestoras 
até a linha de frente do 
atendimento ao paciente. O 
cenário futuro ainda é um 
tanto obscuro. Medidas que 
inicialmente seriam tempo-
rárias devem permanecer 
por um longo período. O que 
certamente mudou foram as 
pessoas. Profissionais apren-
deram que podem planejar e 
executar muito melhor e mais 
rápido do que imaginavam, 
em prol do bem comum. 

Pacientes e familiares 
aprenderam que têm papéis 
fundamentais na saúde, na 
prevenção e no dia a dia das 
instituições. E o cidadão deve 
aprender que saúde depende 
da coletividade.

(*) - É diretor geral do Hospital 
Marcelino Champagnat, em Curitiba, 

único no Paraná certificado pela Joint 
Commission International (JCI).

Rita de Cássia Turmann Tuchinski (*)

É o que indica estudo 
realizado pela Feco-
mercioSP, com base 

em dados do Banco Central 
(BC) – um valor 1,6% maior 
em comparação ao primeiro 
semestre de 2019.

De forma proporcional, o 
montante representa 7,7% 
do PIB semestral – isso 
no período mais agudo da 
pandemia, num cenário 
econômico cuja taxa Selic 
manteve o patamar de 2% 
a.a. e a inflação permaneceu 
na faixa dos 2,5% a.a.

O sistema financeiro em-
prestou R$ 1,76 trilhão para 
pessoas físicas e jurídicas no 
País no primeiro semestre, 
valor equivalente a quase o 
total dos R$ 2,13 trilhões do 
saldo de crédito em carteira 
do sistema no fim de junho de 

Grande parte do montante de juros foi transferido 
para as instituições financeiras por pessoas físicas.
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Em setembro, a produção de veículos aumentou 4,4% 
ante agosto, totalizando 220.162 unidades. Segundo a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), embora tenha havido melhora no 
índice, o nível ficou 11% abaixo do registrado no mesmo 
mês de 2019. O acumulado do ano também apresentou 
saldo negativo (41,1%). Com queda acumulada de 32,3%, 
o mercado interno fechou setembro com 207.710 unidades 
licenciadas.

Para a Anfavea, um dos fatores desfavoráveis são as 
exportações, que não têm evoluído e podem encerrar o 
ano com o pior resultado do século. A baixa acumulada 
é de 38,6% e de 16,7%, na comparação com setembro 
de 2019. Ao todo, foram vendidos 30.519 veículos para 
clientes do exterior, que representam um volume 8,5% 
maior do que o de agosto. De agosto para setembro, 
houve um incremento de 28,9% no volume de caminhões 
(9,4 mil unidades) e de 14,3% no de ônibus produzidos 
(2 mil unidades). No segmento de máquinas agrícolas e 
rodoviárias, a expansão foi de 4,7%.

A Anfavea avalia que a indústria deve encerrar 2020 
com um desempenho um pouco mais satisfatório do que 
o estimado na metade do ano. A expectativa para o mer-

Com queda acumulada de 32,3%, o mercado interno fechou 
setembro com 207.710 unidades licenciadas.
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A diretoria colegiada da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) aprovou ontem (7) a redução excep-
cional e temporária do percentual de mistura 
obrigatória do biodiesel ao óleo diesel dos 
atuais 12% para 11% no bimestre de novembro 
e dezembro de 2020.

“A medida é necessária para dar continuida-
de ao abastecimento nacional, uma vez que a 
oferta de biodiesel para o período citado po-
deria não ser suficiente para atender à mistura 
de 12% ao diesel B, que vem sendo bastante 
consumido, apesar da atual situação de pan-
demia”, informou, em nota, a ANP (ABr).

Famílias brasileiras comprometem 
mais de 10% da renda com juros

R$ 278,8 bilhões. Esse foi o montante que o sistema financeiro recebeu pelos juros cobrados de pessoas 
físicas e jurídicas no Brasil no primeiro semestre do ano

199,4 bilhões em juros). 
Em meio a um contexto 
pandêmico, a taxa de ina-
dimplência registrou uma 
variação significativa: 17,1%, 
passando de R$ 49,8 bilhões 
nos primeiros seis meses de 
2019 para R$ 58,3 bilhões 
agora.

De acordo com a análise 
da FecomercioSP, com ren-
da semestral média de R$ 
1.971, as famílias brasileiras 
comprometeram 10,22% de 
tudo o que receberam para 
pagar juros. No período es-
tudado, o sistema financeiro 
emprestou R$ 866,4 bilhões 
a pessoas físicas no Brasil, 
praticando uma taxa de 
juros média mensal efetiva 
de 3,27%. No acumulado do 
semestre, essa taxa foi de 
21,3% (AI/Fecomercio-SP).

2020. Isso significou também 
que o volume de concessões 
acumuladas entre janeiro 
e junho cresceu 2,3% em 
relação ao mesmo período 
de 2019, quando foi de R$ 
1,728 trilhão.

No período analisado, 

grande parte do montante 
de juros foi transferido para 
as instituições financeiras 
por pessoas físicas: R$ 201,5 
bilhões, um crescimento de 
1,1% em relação ao primeiro 
semestre do ano passado 
(quando foram pagos R$ 

Produção de veículos cresce 4,4% 
em setembro, revela a Anfavea

cado interno de autoveículos novos é de 1,925 milhão 
de unidades licenciadas no ano, queda de 31% e pior 
resultado desde 2005. Já as exportações devem somar 
284 mil unidades, 34% a menos do que o total do ano 
anterior. Para o setor de máquinas agrícolas e rodoviárias, 
as projeções são levemente melhores, com crescimento 
de 5% nas vendas e quedas de 4% na produção e de 31% 
nas exportações (ABr).

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - 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: BREnDO WAShInGTOn PASCOAL DA SILVA, profissão: técnico 
de ar-condicionado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/12/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leidson Pascoal 
da Silva e de Jacqueline Fernanda Pascoal da Silva. A pretendente: SAMARA BESERRA 
DE MELO, profissão: atendente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Beserra de Melo e de Sueli Aliete da Silva Melo.

O pretendente: AnTOnIO ÍTALO CARVALhO DA SILVA, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cocal, PI, data-nascimento: 26/02/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio Carvalho da Silva 
e de Ney Katia Oliveira Silva. A pretendente: JOzELMA MOnTEIRO DOS SAnTOS, 
profissão: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Bendito do Rio Preto, 
MA, data-nascimento: 08/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Enilvaldo Veras dos Santos e de Rosimar de Sousa Monteiro.

O pretendente: LuCAS PEREIRA ABADE DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanei Abade dos Santos e de Maria 
José Pereira de Jesus. A pretendente: LARISSA FERREIRA DE ALMEIDA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Santos de Almeida 
e de Rita de Cássia Ferreira.

O pretendente: VInICIuS BORGES OLIVEIRA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 15/12/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelino Santos Oliveira e de Jandaracy Borges 
da Silva. A pretendente: InGRID FERREIRA DA SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nisio Ferreira da Silva e de Neide 
Aparecida da Silva.

O pretendente: DIEGO MASCAREnhAS DA CRuz, profissão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1987, residente 
e domiciliado em Bertioga, SP, filho de Ronaldo Mascarenhas da Cruz e de Clemilde 
Aparecida dos Santos da Cruz. A pretendente: JACIARA SILVA DOS SAnTOS, pro-
fissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 
16/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro 
Batista dos Santos e de Maria da Guia Pereira da Silva.

O pretendente: JOSué JOSE CAVALCAnTI, profissão: montador de móveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero José Cavalcanti e de Teresinha 
Pereira Cavalcanti. A pretendente: MARIA CARDOSO DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1950, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dionísio Cardoso e de Angelina Barbosa.

A pretendente: ADRIAnA nunES PEREIRA, profissão: cortadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1973, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Oscar Nunes Pereira e de Helena de Toledo Nunes. A pretendente: 
ELIEnE DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/09/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Alaides Pereira da Silva e de Leonalda Antonio da Silva.

O pretendente: AnSELMO BERTOLInO, profissão: líder operacional, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro Bertolino e de Iracema Ramos Bertolino. 
A pretendente: ADRIAnA COSTA CAMPOS, profissão: revisadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Montes Claros, SP, data-nascimento: 26/01/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Terezinha Costa Campos.

O pretendente: PEDRO PAuLO LOuREnçO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 01/05/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Barbosa da Silva e de Maria 
José Lourenço da Silva. A pretendente: VALDIREnE BISPO DE JESuS, profissão: 
ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josué Bispo 
de Jesus e de Claudete Felix da Silva.

O pretendente: ADAIR SAnTAnA DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1975, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Baptista de Almeida e de Francisca 
Santana de Almeida. A pretendente: CAMILA SAnTOS DE CARVALhO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helenita Santos de Carvalho.

O pretendente: LuCAS VAz PEREIRA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Railton Alves Pereira e de Adenice Lima Vaz. A pretendente: 
GABRIELLA CORREIA QuEIROz, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Djalma Ferreira Queiroz e de Maria Lúcia Lemes Correia Queiroz.

O pretendente: LuCAS ARAuJO DE OLIVEIRA, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Araujo de Oliveira e de Maria Apa-
recida Berata de Oliveira. A pretendente: JuCInEIA nASCIMEnTO ALVES, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Jitaúna, BA, data-nascimento: 25/10/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Domingos Alves e 
de Maria da Glória Nascimento.

O pretendente: AMAESTE FRAnCISCO SAnTOS RIBEIRO, profissão: fiscal, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Encruzilhada, BA, data-nascimento: 03/06/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcebiades Francisco Ribeiro e de 
Eleni Santos Ribeiro. A pretendente: JAnETE SAnTOS nASCIMEnTO, profissão: 
cobradora de ônibus, estado civil: solteira, naturalidade: Camacã, BA, data-nascimento: 
12/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo 
Eugênio do Nascimento e de Edelzuita Santos Nascimento.

O pretendente: EzEQuIEL DOS SAnTOS nunES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 11/02/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Correa Nunes e de Maria Anunciada Zeferino 
dos Santos Nunes. A pretendente: PRISCILA SAnTOS GARCIAS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jazon Nunes Garcias e de Ezilene 
dos Santos Garcias.

O pretendente: DIEGO nOGuEIRA DA SILVA, profissão: técnico de laboratório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Auro Nogueira da Silva e de Franci-
neuda Maria da Silva. A pretendente: SInARA GOMES PEREIRA, profissão: auxiliar 
de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 23/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Geronimo Joventino Pereira e de Tereza Cristina Gomes Pereira.

O pretendente: EDuARDO MATEuS PAuLInO DO nASCIMEnTO, profissão: 
consultor de formalidade train, estado civil: solteiro, naturalidade: João Câmara, RN, 
data-nascimento: 26/12/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Suêlia Paulino do Nascimento. A pretendente: BEATRIz DA COSTA BARROS DE 
CARVALhO, profissão: fotógrafa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/01/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Andre 
Marques de Carvalho e de Rosana da Costa Barros.

O pretendente: GEIzIEL RODRIGuES MAChADO, profissão: assistente trade marke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: Terra Nova do Norte, MT, data-nascimento: 
14/07/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival Ma-
chado e de Solange Maria Rodrigues Machado. A pretendente: AMAnDA OLIVEIRA 
SILVA, profissão: assistente de RH, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 04/01/1991, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de Valdemar Francisco da Silva e de Idalina de Oliveira Silva.

O pretendente: ISAIAS ALVES CELESTInO JúnIOR, profissão: auxiliar de operações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Alves Celestino e de Patricia 
de Lourdes Pinto Celestino. A pretendente: SAMAnThA CARMOnA FERnAnDES 
DA SILVA, profissão: auxiliar de PCP, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Amarildo Fernandes da Silva e de Jaqueline Rosana Carmona Navarro Silva.

O pretendente: JOSé GOMES COnCEIçãO, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santa Luzia, MA, data-nascimento: 11/10/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Leonisio Conceição e de Rai-
munda Gomes Conceição. A pretendente: PRISCILA SAnTOS nARCISO, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Messias 
Narciso e de Sueli dos Santos Martins.

O pretendente: JOSé EVERTOn SAnTAnA SAnTOS, profissão: instalador de mídia 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roque Grigorio dos Santos 
e de Maria Nilza Santana Santos. A pretendente: REnATA FERnAnDA DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marineide 
Caetano Freire.

O pretendente: MARCOS hEnRIQuE nunES LEITE, profissão: servente de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Aparecido Leite e de 
Eliana Amelia Nunes. A pretendente: ELAInE FERREIRA DA SILVA, profissão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson 
Lopes da Silva e de Alzinete dos Santos Ferreira da Silva.

O pretendente: CELSO PEREIRA DA SILVA, profissão: serralheiro soldador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pereira da Silva e de Marlene 
de Almeida Silva. A pretendente: SOLAnGE APARECIDA REIS MARTInS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Pinto Martins e de 
Lidia Rodrigues Reis Martins.

O pretendente: FELIPE DE BARROS SAnTAnA, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/06/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson José de Santana e de Vera 
Lucia de Barros. A pretendente: LAÍS SThEFAny DA SILVA, profissão: porteira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1998, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cesar Silva e de Odete da Silva.

O pretendente: éRICk WILIAn QuEIROz DA CRuz, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Alves da Cruz e de Edileide 
de Queiroz Gomes. A pretendente: GABRIELLy MARTIn LACERDA DE SOuSA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/09/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo 
Lacerda de Sousa e de Marcia Martin Lacerda de Sousa.

O pretendente: DIEGO PEREIRA TEIXEIRA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Paulo Sergio Pereira Teixeira e de Adenise Pereira dos Santos. A pre-
tendente: JEnnIFER DuARTE, profissão: auxiliar de incorporação, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 18/02/1996, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de João Batista dos Reis Duarte e de Elisangela dos Santos Duarte.

O pretendente: JOSué RAMOS DE SOuzA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Jose Ramos de Souza e de Raimunda Maria Ramos dos Santos. A 
pretendente: ISLA CARLA SILVA SOuSA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Egildo Pereira de Sousa e 
de Valneiode Meirim da Silva.

O pretendente: DEVID ALMEIDA ARAuJO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio dos Santos Araujo e de Marcia de Almeida. A preten-
dente: FERnAnDA ARChAnJO ALVES, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 13/06/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Carlos Alves e de Juliana Aparecida Archanjo.

O pretendente: ALEX OLIVEIRA SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Jesus dos Santos e de Sandra Cristina de Oliveira 
Santos. A pretendente: PATRICIA FERnAnDES DA hORA, profissão: operadora de 
loja, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Hora e de 
Selma da Silva Fernandes.

O pretendente: EDIVALDO SÁ DE SAnTAnA, profissão: pintor, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 11/09/1959, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, filho de Aroldo Henrique de Santana e de Ana Francisca de Sá. A pretendente: zILMA 
RODRIGuES FERREIRA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Januária, MG, data-nascimento: 18/07/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Silvio Gonçalves Ferreira e de Maria do Amparo Rodrigues Ferreira.

O pretendente: MARCIO SILVA FERREIRA, profissão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel João Ferreira e de Maria do Socorro Silva. A preten-
dente: ThAIAnE DE ALEnCAR JAnELLA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1993, residente e domiciliada 
neste Capital, SP, filha de José Donizete Janella e de Patricia Almeida de Alencar Janella.

O pretendente: FLAnDIMIR DIAS SILVA, profissão: policial mílitar, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Almenara, MG, data-nascimento: 29/12/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Dias Silva e de Maria Lopes Silva. A pretendente: 
LuAnA MAIA BRITO, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Álvares 
Machado, SP, data-nascimento: 13/02/1996, residente e domiciliada em Pirapozinho, SP, 
filha de Charles Oliveira Brito e de Ana Cristina Maia Brito.

O pretendente: JOSé EDVAn SOARES SILVA, profissão: montador de bomba, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 15/06/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Vieira da Silva e de Maria Soares 
da Silva. A pretendente: ALDIREnE BALBInO TEODORICO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 14/04/1971, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira Teodorico e de Francisca 
Balbino Teodorico.

O pretendente: AnDERSOn DAMASCEnO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1976, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleuza Damasceno Alves. A pretendente: 
CRISTIAnE DA SILVA DIAS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Enoque Jose Dias e de Maria Helena da Silva Dias.

O pretendente: ALBERTO SILVA DO nASCIMEnTO, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Niterói, RJ, data-nascimento: 08/09/1973, residente e domiciliadoem 
Magé, RJ, filho de Roberto Saldanha do Nascimento e de Angela Maria Silva. A preten-
dente: SIMOnE APARECIDA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lurdes Honorato Santiago.

O pretendente: MAIkE RODRIGuES PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: barbeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/2002, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Rivaldo Pereira dos Santos e de Elaine Rodrigues 
Pereira dos Santos. A pretendente: MARIA EDuARDA PEREIRA DE LIMA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 31/05/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darcy 
Pereira de Lima e de Maria José Dalosto de Lima.

O pretendente: WILLIAn PEREIRA DA FOnSECA, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Fernandes da Fonseca e de Devanete 
José Pereira da Fonseca. A pretendente: FABIAnA GOnzAGA DA SILVA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Pereira da Silva e de 
Maria José dos Santos Gonzaga.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA FOnTES DA COSTA, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno Fontes da Costa e de 
Maria Vioneide Pereira Fontes da Costa. A pretendente: ThAÍS LOhAnnE ISMAEL 
DE SOuSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/05/2002, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
José Sedomarque de Sousa Silva e de Tatiane Ismael de Lima Silva.

O pretendente: MAnOEL DE JESuS RODRIGuES, profissão: lider de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Prado, BA, data-nascimento: 08/07/1963, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Rodrigues de Souza e de Orentina 
Maria de Jesus Rodrigues. A pretendente: LuCIMARA CRISTInA AnTônIO, profissão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São João Del Rei, MG, data-nascimento: 
03/11/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antônio 
e de Maria Mercês do Nascimento Antônio.

O pretendente: JúLIO CéSAR DA SILVA, profissão: estoquista jr., estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Claudia da Silva. A pretendente: kARInA EMILy DE 
OLIVEIRA, profissão: ajudante de confecção jr., estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Estanislau Enos Pereira de Oliveira e de Priscila Debora Minhone de Oliveira.

O pretendente: DAnIEL DOS SAnTOS FROES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 07/01/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Santiago Froes e de Luceli 
Gomes dos Santos Froes. A pretendente: kARInE ThAIS SAnTOS ALVES, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Américo Augusto 
Alves e de Alessandra Maria dos Santos.

O pretendente: CARLOS AuGuSTO PEREIRA XAVIER, profissão: operador router cnc, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Cesar Xavier e de Maria Pereira 
Xavier. A pretendente: VIVIAn REGInA TEIXEIRA, profissão: professor, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/07/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Genaldo Aparecido Teixeira e de Vera Lucia da Silva Teixeira.

O pretendente: AnILTOn PEREIRA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Camacã, BA, data-nascimento: 29/07/1963, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Maria dos Santos Souza. A pretendente: 
DéBORA VAnESkA APARECIDA SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Santos e de Analdira Domingos Santos.

O pretendente: ERALDO VILAS BOAS COSTA, profissão: auxiliar de serviços ge-
rais, estado civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 07/08/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Bastos Costa e 
de Elisabete Vilas Boas Costa. A pretendente: JOELMA SILVA DO nASCIMEnTO, 
profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Guilherme 
Soares do Nascimento e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: RAFAEL FELIPE PEREz, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Heliton Luis Perez e de Flavia Aparecida dos Santos. A 
pretendente: GABRIELA SAnT'AnA MARTInS, profissão: monitor de teleatendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Jorge do Ivaí, PR, data-nascimento: 13/11/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Martins e de Marta 
Regina Mormédio de Sant'Ana Martins.

O pretendente: LuCIAnO RAMOS DO nASCIMEnTO, profissão: montador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Francisco do Nascimento e 
de Abelma Ramos do Nascimento. A pretendente: DéBORA EVARISTO hEnRIQuE, 
profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Juquiá, SP, data-nasci-
mento: 04/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio 
Henrique e de Maria Helena Evaristo.

O pretendente: LuAn VICThOR AREDES CAMPOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Vieira de Campos e de Thaís 
Aredes Campos. A pretendente: AGnES hELLEn SOuSA ALVES DA SILVA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Inacio Alves da Silva e de 
Maria de Lourdes Joaquina de Sousa.

O pretendente: REGInALDO LAnzELOTI JunIOR, profissão: supervisor de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Lanzeloti e de Joana Santos 
Lanzeloti. A pretendente: MIRnA CARnEIRO DA SILVA, profissão: auxiliar contábil, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Ferreira da Silva e de Maria 
Rosiane Carneiro da Silva.

O pretendente: FLAVIO ROBERTO GRACIAnO SAnTOS, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1992, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Roberto Lima Santos e de Craudete Graciano de 
Oliveira. A pretendente: FERnAnDA LuIzA PInTO DA SILVA, profissão: social midia, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Pinto da Silva e de 
Vanderli Botelho Duarte da Silva.

O pretendente: MARCOS SéRGIO DE OLIVEIRA JunIOR, profissão: personal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Sérgio de Oliveira e de Ione 
Mateus de Oliveira. A pretendente: ThAIAny GOMES BARBOzA, profissão: tosadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Aparecido Barboza e de Elaine 
Cristina Gomes da Silva Barboza.

O pretendente: DAVI FRAnCELLI DA COSTA, profissão: atendente interno, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eli da Costa e de Regina Francelli 
da Costa. A pretendente: VITÓRIA CAMPOS DA CRuz, profissão: baby sitter, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Herbet Douglas da Cruz e de Simone 
de Souza Campos da Cruz.

O pretendente: VICTOR TRInDADE MAFFEI, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Michel Maffei e de Tania dos Santos Trindade. 
A pretendente: nAyARA BEATRIz CAVALCAnTE CRESTAnI, profissão: analista 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helberte Gentil 
Gabira Crestani e de Fabiana Aparecida Guedes Cavalcante.

O pretendente: AnTOnIO DE MARIA CARVALhO DA SILVA, profissão: operador 
de acabamento, estado civil: solteiro, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 
14/05/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Gomes 
da Silva e de Maria Helena costa Carvalho. A pretendente: JOSEAnE DE DEuS ARAú-
JO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 
16/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Carlos 
Carvalho Araújo e de Ivanilde Nascimento de Deus.

O pretendente: AnDERSOn DE JESuS SOuzA ARAuJO, profissão: analista de aten-
dimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Jesus Araujo 
e de Betânia Severiano de Souza. A pretendente: AnDRESSA DOS REIS ROChA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Domingos Rocha Filho e de Marizete Silva dos Reis.

O pretendente: hERMERSOn TELES VILLALTA, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Borges Villalta e de Duscilandia 
Teles da Silva. A pretendente: REBECkA VITÓRIA MARQuES VASCOnCELLOS, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/06/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose 
Roberto Vasconcellos e de Marleide Baptista Marques Vasconcellos.

O pretendente: EDnEI SOuzA SIERRA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/2002, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sidnei Pereira Sierra e de Valeria Francisca de Souza. A pretendente: 
LuÍSA DA COSTA SILVA, profissão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Adilson Gonçalves da Silva e de Maristela Mendes da Costa Silva.

O pretendente: LuIz OLIVEIRA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Dolivar Matias da Silva e de Jandira Oliveira da Silva. A 
pretendente: SOLAnGE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, profissão: copeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1967, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diogo Sanches da Silva e de Sonia 
Maria Ribeiro da Silva.

O pretendente: JOnAThAn MARInhO JuSTInO, profissão: auxiliar de farmácia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Justino da Silva e de Daniela 
Marinho da Silva. A pretendente: BÁRBARA EDuARDA LIMA BERnARDO, profissão: 
auxiliar de escritorio, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Bernardo 
e de Leila dos Santos Lima.

O pretendente: ThIAGO LuCAS DA SILVA BARROS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Silvano de Barros e de Creuzimar 
da Silva Firmino. A pretendente: ALInE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: atendente líder, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 05/01/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Rodrigues Santos e de Maria 
Presilina Almeida Oliveira.

O pretendente: JuLIO CESAR nASCIMEnTO DE FARIA, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Alfredo Jesus de Faria e de Marlene Anselmo 
Nascimento. A pretendente: TALITA MEnDES XAVIER DE SOuzA, profissão: escriturária 
administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdevir Mendes 
de Souza e de Ana Mendes Xavier.

O pretendente: WILLIAM SAnTOS TOMAz DA SILVA, profissão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 14/01/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Tomaz da Silva 
e de Ivonete dos Santos Oliveira. A pretendente: kEILLA SILVA DE MORAES, profis-
são: tosadora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
19/08/1999, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Vando Venancio de Moraes 
e de Francisca Alves da Silva.

O pretendente: BREnO SILVA GuEDES PEREIRA, profissão: auxiliar de operações 
de valor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1997, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jussiêr Guedes Pereira e de Raquel 
Yasmine da Silva Guedes. A pretendente: InGRED PORTO CORDEIRO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Cordeiro Filho e de 
Cristina Maria Porto.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA PORFIRIO, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdinei Porfirio e de Geane Ferreira. 
A pretendente: TAynA DOS SAnTOS VILARIM, profissão: professora de educação 
infatil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Donizete Rodrigues Vilarim 
e de Francisca dos Santos.

O pretendente: BRunO MAXIMO SILVA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gilberto da Silva e de Andreia Maximo de Souza. A 
pretendente: GRAzIELLE nERES SOARES, profissão: assistente de cadastro, estado 
civil: solteira, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 20/10/1991, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Soares Santos e de Maria Fátima Neres.

O pretendente: ROBSOn OLIVEIRA BASTOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bastos e de Rosilene de Oliveira Santa Barbara 
Bastos. A pretendente: SIMOnE TELES DA CRuz, profissão: lactarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1978, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo da Cruz e de Ondina Teles da Cruz.

O pretendente: SAMuEL VInICIuS LIMA DOS SAnTOS DA SILVA, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Bispo da Silva e 
de Celia Regina Lima dos Santos da Silva. A pretendente: IânI CAROLInA RAMOS 
RODRIGuES, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Isaac Rodrigues da Silva e de Judith Corrêa Ramos.

O pretendente: JORGE DE SAnTAnA JunIOR, profissão: sub-gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1998, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Jorge de Santana e de Maria Goreth Bezerra Fernandes. 
A pretendente: BIAnCA SOuSA COSTA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Ribeiro da Costa e de Expedita Alves de Sousa.

O pretendente: RICARDO MOnTEIRO DE OLIVEIRA JúnIOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Monteiro de Oliveira 
e de Jane Vaz Pereira. A pretendente: AnA PAuLA TEnORIO, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/12/1996, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jose Cicero da Silva Tenorio e de 
Edna Aparecida de Freitas Tenorio.

O pretendente: ALISSOn RICLêDSOn FERREIRA DA SILVA, profissão: instalador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 15/05/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Riclêdson das Neves Silva e de Jeane 
Ferreira do Nascimento. A pretendente: hELLEn BEATRIz MOnROE, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 21/09/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuela Francisca Monroe.

O pretendente: PAuLO ROBERTO, profissão: supervisor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1957, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edith Maria de Jesus. A pretendente: APARECIDA DA SILVA 
SAnTOS, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João da Silva Santos e de Maria Neide Santos.

O pretendente: JhORDAn BRITO MARTInIAnO DOS SAnTOS, profissão: operador 
logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jairo Martiniano dos Santos 
e de Debora Marques de Brito. A pretendente: ALInE DE SÁ FuRQuIM, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldriane Moreira Furquim 
e de Carla Patricia de Sá.

O pretendente: MARCOS VInÍCIuS DE OLIVEIRA FERnAnDES ELEuTERIO, profissão: 
recuperador de crédito junior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/02/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Mauricio Fernandes Eleuterio e de Daniela Crisina de Oliveira. A pretendente: GISELE 
BARRETO DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/06/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de Gelson Ferreira dos Santos e de Ivonete Barreto Souza.

O pretendente: ROBSOn COSTA DOS SAnTOS, profissão: assistente fiscal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Francisco Pereira dos Santos e de Antonia 
da Costa dos Santos. A pretendente: LuAnA CRISTInA MARTInELI, profissão: adminis-
tradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Martinelli e de 
Maria Cristina Cardoso Martineli. Es
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É possível trabalhar com 
as suas habilidades

Não vou bater na 
tecla que a boa e 
velha rotina com 
a qual estávamos 
acostumados foi por 
água abaixo em 2020

A alternativa encontrada 
é a adaptação: o tra-
balho é possibilitado 

por meio de softwares, os 
atendimentos médicos são 
feitos em videochamadas e o 
aprendizado acontece no for-
mato EAD. Esses são alguns 
exemplos de como, mesmo 
que indiretamente, a crise 
aprofundou a familiaridade 
dos brasileiros com soluções 
digitais. 

E sinceramente, acredito 
que tal comportamento não 
será esquecido quando a 
pandemia passar. Na verdade, 
a tendência da digitalização 
se consolidará em áreas mais 
complexas, como carreiras e 
educação e mudará o formato 
tradicional de aprendizado e 
capacitação. 

O ensino remoto mostrou 
indícios de crescimento nos 
últimos anos e projeções 
interessantes para o futuro. 
Um estudo da Associação 
Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior, estima 
que em 2022 o número de 
calouros em aulas a distância 
superará os matriculados 
no modelo tradicional. Tal 
informação mostra como o 
conhecimento está cada vez 
mais acessível, principalmen-
te para quem tem uma rotina 
intensa e/ou moram longe 
das metrópoles brasileiras 
e buscam praticidade no 
aprendizado. 

Além dos calouros, também 
é válido considerar profissio-
nais com carreiras consolida-
das que investem em cursos 
EAD para ampliar suas habi-

lidades para o “novo normal”. 
Mesmo que o chamado “novo 
normal” ainda seja uma incóg-
nita, os profissionais buscam 
aproveitar o tempo livre da 
reclusão para aprofundarem 
seus conhecimentos e habi-
lidades, seja para se tornar 
um especialista em seu cargo 
atual ou para se lançar em um 
novo momento profissional e 
se tornar seu próprio chefe. 

Hoje, quando falamos de 
trabalhar de forma autônoma 
ou se tornar um freelancer, é 
comum que a primeira coisa 
que venha a mente é a Gig 
Economy, mais conhecida 
como “a economia dos bi-
cos”. Porém, em um novo 
contexto de pós-pandemia, 
eu aposto as minhas fichas 
no fortalecimento de uma 
nova tendência: a Passion 
Economy. Como o próprio 
nome diz, a Passion Economy 
é uma tendência na qual pro-
fissionais podem monetizar 
habilidades e conhecimentos 
com um propósito. 

Os negócios criados com 
essa perspectiva tendem a 
ser criativos e possibilitam 
a união entre flexibilidade, 
vocação e realização; e as-
sim como a digitalização que 
comentei, esse movimento 
também foi impulsionado pela 
pandemia que fez as pessoas 
adaptarem seus estilos de 
vida e/ou planos de carreira. 

Apesar do nome ser novo e 
parecer que essa tendência 
surgiu agora, não posso dei-
xar de pensar que já falava 
de Passion Economy quando 
disse: “Escolha um trabalho 
que você ama e você nunca 
terá que trabalhar um dia 
sequer na vida”... 

(*) - É CEO e co-fundador 
da HeroSpark, solução para 

empreendedores digitais. Engenheiro 
elétrico, formado pela Universidade 

Estadual de Londrina.

Nilson Filatieri (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007381-61. 2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo 
Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliane Ferreira Lima, RG Nº 28.748.921-9, CPF Nº 
293.298.588-48, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.517,73, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2020 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013423-89. 2019.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a). Thiago Elias Massad, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Mariana Onishi Jarrin, Bras., Solteira, RG 429291565, CPF 369.056.938-98, 
com endereço à Rua Bras Cubas, 431, Vila Bocaina, CEP 09310-730, Maua - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.934,93, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004377-27.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Simone Braite Campagnolli RG Nº 34.339. 
576-0, CPF Nº: 314.477.188-01, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória para cob. 
no valor de R$ 14.259,75. (Março/2019), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 15 dias. Processo Nº 0001733-28. 2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina Silva 
Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileira, Solteira, RG 
47.851.266-1, CPF 331.610.408-99, a Verônica Bondezan RG Nº 478512661, CPF Nº 3316 104 08 
99, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 12.135,12, que deverá ser devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 
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Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 060/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar medicinal 
NC) - Entrega das Propostas: a partir de 08/10/2020 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
23/10/2020 às 13h00 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
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Ata da Continuação da Assembleia Geral Ordinária
Iniciada em 30 de Abril de 2020

1. Data, Hora e Local da Continuação da Assembleia: Aos 15 dias do mês de maio de 2020, às 10 horas, na 
sede social do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, 
Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 
141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: O local, a data e a hora de prosseguimento 
da Assembleia Geral Ordinária foram comunicados aos acionistas presentes no dia 30 de abril de 2020 e, 
adicionalmente, por meio de Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia na mesma data, sem a necessidade 
de novos editais de convocação, nos termos da legislação em vigor. Compareceram na continuação do conclave os 
acionistas titulares de (i) 99,6126% das ações ordinárias e (ii) 55,8994% das ações preferenciais sem direito a voto. 3. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire 
para secretariar os trabalhos. 4. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma 
sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das 
matérias a seguir listadas, cuja deliberação foi adiada para esta ocasião em razão da suspensão da Assembleia Geral 
Ordinária de 30 de abril de 2020: (i) a eleição dos membros do conselho fi scal e seus respectivos suplentes; e (ii) 
fi xação da remuneração dos membros do conselho fi scal. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as 
matérias constantes da ordem do dia e deliberaram o que segue: 6.1. Aprovar, pela unanimidade dos acionistas com 
direito a voto presentes, a lavratura da presente ata na forma sumária. 6.2. Os acionistas preferencialistas da 
Companhia apresentaram os seguintes candidatos para o conselho fi scal, nos termos do artigo 161, §4º, ‘a’ da Lei das 
Sociedades por Ações: (i) Sra. Lucy Azevedo Marinho como titular e Sr. José Diones Carlos Lima como suplente e (ii) Sr. 
Flávio de Sousa Franco como titular e o Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa como suplente. Ato contínuo, os acionistas 
preferencialistas presentes à assembleia decidiram, por 6.636 (seis mil, seiscentos e trinta e seis) votos proferidos em 
favor da eleição do Sr. Flávio de Sousa Franco como titular e do Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa como suplente, 
contra nenhum voto proferido em favor da eleição da Sra. Lucy Azevedo Marinho como titular e do Sr. José Diones 
Carlos Lima como suplente, e com 84.423.545 (oitenta e quatro milhões, quatrocentas e vinte e três, quinhentas e 
quarenta e cinco) abstenções, eleger em votação em separado, o Sr. Flávio de Sousa Franco, brasileiro, 
casado, engenheiro civil residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Deputado 
Milton Sales, 231, São Bento, CEP 30350-550, portador da Carteira de Identidade nº MG – 71.501 expedida pela PC/
MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 300.483.036-15 como membro efetivo e o Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa, 
brasileiro, casado, advogado, portador da portador da Carteira de Identidade nº 41.740.291-0 SSP/SP, inscrito no CPF/
ME sob o nº 360.118.808-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Secundino 
Domingues, 364, apartamento 33, Jardim Independência, CEP 03223-110 como membro suplente. 6.3. Os acionistas 
detentores de ações ordinárias da Companhia, após a análise dos membros efetivos e suplentes indicados, bem como 
das informações apontadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência para cada um dos referidos membros, 
decidiram eleger por 365.857.700 (trezentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e 
setecentos) votos a favor e 32.600.106 (trinta e dois milhões, seiscentos mil, cento e seis) abstenções: (i) Fernando 
Antônio Fraga Ferreira, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, estado de 
Minas Gerais, na Alameda Serra dos Órgãos, 115, CEP 34000-000, portador da Carteira de Identidade nº MG1.122.979, 
expedida pela SSMG e inscrito no CPF/ME sob o nº 566.968.176-20, como membro efetivo e Mirtes Kinuko 
Yamamoto, brasileira, solteira, administradora pública, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, na Rua José Antônio Coelho, 45, apartamento 164, Vila Mariana, CEP 04011-060, portadora da Carteira de 
Identidade nº 7.904.029-9 expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 940.224.708-44 como membro 
suplente; e (ii) Roberto Faldini, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, Rua General Mena Barreto, 477, apartamento 31, Jardim Paulista, CEP 01433- 010, 
portador da Carteira de Identidade nº 3.182.138-8 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 070.206.438-
68 como membro efetivo e Fernando Marques Cleto Duarte, brasileiro, solteiro, economista, residente e 
domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Guararapes, 78, apartamento 174, portador da 
Carteira de Identidade nº 6.152.173 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 537.752.878-68 como 
membro suplente. 6.4. Registra-se que os membros efetivos e suplentes ora eleitos deverão declarar à Companhia que 
não possuem qualquer impedimento legal que obste a sua eleição e sua investidura no cargo de membro do Conselho 
Fiscal da Companhia e tomarão posse no cargo após homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 6.5. Ainda, 
nos termos do artigo 162, §3º da Lei da S.A., as acionistas decidiram aprovar por 365.857.700 (trezentos e sessenta 
e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos) votos a favor e 32.600.106 (trinta e dois milhões, 
seiscentos mil, cento e seis) abstenções, que a verba anual global para remuneração global dos membros do Conselho 
Fiscal da Companhia no exercício social de 2020 será de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). 7. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, 
da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja 
original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os 
acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 15 de maio de 2020. 8. Assinaturas: Mesa: 
Marco Antonio Antunes – Presidente; Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas Presentes: Flávio 
Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Ricardo Annes Guimarães (p.p. 
Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Ângela Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime 
Farias Heredia). Regina Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Márcio Alaor de 
Araújo (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Antônio Mourão Guimarães Neto (p.p. Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). BMG Participações S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias 
Heredia). COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). 
Comercial Mineira S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). CSMG – Corretora de Seguros Ltda. 
(p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda. (p.p. Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). João Annes Guimarães (p.p. Gustavo Godinho Capanema Barbosa). Paulo 
Henrique Santana Barbosa. João Dino Scaglioni (p.p. Paulo Henrique Santana Barbosa). Mirtes Kinuko Yamamoto. 
Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire- 
Secretária. JUCESP nº 401.991/20-9 em 28.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 10 horas, 
na sede social do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 
11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 31 de março de 2020, 
01 e 02 de abril de 2020 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande cir-
culação na localidade em que está situada a sede da Companhia, nas edições dos dias 31 de 
março de 2020, 01 e 02 de abril de 2020, a Assembleia Geral Ordinária foi instalada, em pri-
meira convocação, com a presença de acionistas titulares de (i) 99,6126% das ações ordinárias 
e (ii) 55,8960% das ações preferenciais sem direito a voto, contando ainda com a participação 
do Sr. Edison Arisa Pereira, CRC 1SP127241/O-0, representante da Price Waterhouse Coopers 
Auditores Independentes. 3. Mesa: Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Mar-
co Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire para secretariar os traba-
lhos. 4. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma su-
mária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Ordem 
do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 5.1. tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi nan-
ceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; 5.2. examinar, discutir e votar a destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
5.3. defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia, 
com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 5.4. reeleger os membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia; e 5.5. fi xar a remuneração anual e global dos administradores da Compa-
nhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem 
do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: 6.1. Aprovar por 
266.726.360 (duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e seis mil, trezentos e ses-
senta) votos a favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e seis) abstenções, o Relatório da Administração, inclusive os atos pra-
ticados pelos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Audi-
tores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, con-
forme publicados no jornal Empresas & Negócios, em sua edição de 14 de fevereiro de 2020 e 
no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em sua edição de 14 de fevereiro de 2020, os quais 
foram apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de março de 
2020, que recomendou sua aprovação. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro lí-
quido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$367.487.358,78 
(trezentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e 
oito reais e setenta e oito centavos), aprovar por 365.857.700 (trezentos e sessenta e cinco 
milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos) votos a favor e 32.600.106 abstenções, 
a seguinte destinação: (i) o montante de R$18.374.367,94 (dezoito milhões, trezentos e seten-
ta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), corresponden-
te à 5% (cinco por cento) do lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Compa-
nhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de 
R$150.863.907,75 (cento e cinquenta milhões, oitocentos e sessenta e três mil e novecentos e 
sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 41% (quarenta e um por cento) do lu-
cro líquido, será atribuído ao pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da 
Companhia, sendo imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme aprovado na reunião 
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de dezembro de 2019 e ora ra-
tifi cado. Ressalta-se que os referidos juros sobre o capital próprio foram pagos em 14 de feve-
reiro de 2020, após a dedução de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido 
na Fonte, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, nos termos do arti-
go 9º da Lei nº 9.249/95; e (iii) o montante de R$198.249.083,09 (cento e noventa e oito mi-
lhões, duzentos e quarenta e nove mil, oitenta e três reais e nove centavos), correspondente ao 
saldo remanescente do lucro líquido apurado após as destinações descritas nos itens (i) e (ii) 
acima, será integralmente destinado à reserva estatutária para investimentos e capital de giro 
da Companhia, nos termos do artigo 40, ‘e’ do seu Estatuto Social. 6.3. Aprovar por 
365.857.700 (trezentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e setecen-
tos) votos a favor e 32.600.106 abstenções que o Conselho de Administração da Companhia 
será composto por 8 (oito) membros, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encer-
rará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e de-
monstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, per-
manecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 6.4. Aprovar por 266.726.360 
(duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e seis mil, trezentos e sessenta) votos a 
favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e seis) abstenções a reeleição dos seguintes membros para compor o Conselho de 
Administração da Companhia, com o prazo de mandato indicado no item 6.3 acima: (i) Ânge-
la Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada na cidade de 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais Avenida Álvares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 30170-001, portadora da 
Carteira de Identidade nº M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 
375.156.836-00 (“Ângela”); (ii) Antônio Mourão Guimarães Neto, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Mi-
nas Gerais, com endereço na Avenida Alvares Cabral, 1.707, 2º andar, Bairro Lourdes, CEP 
30170-001, portador da Carteira de Identidade RG nº M-435.156, expedida pela SSP/MG, ins-
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crito no CPF/ME sob o nº 325.371.236-20 (“Antônio”); (iii) José Eduardo Gouveia Domi-
nicale, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado na cidade de Belo Hori-
zonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de 
Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, portador da 
Carteira de Identidade nº 10.332.967-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
165.192.288-85 (“José Eduardo”); (iv) Regina Annes Guimarães, brasileira, solteira, técni-
ca em turismo, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Ál-
vares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, portadora da Carteira de Identidade nº M-
52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 201.130.726-00 (“Regina”); (v) Ri-
cardo Annes Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domi-
ciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cida-
de de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agosti-
nho, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade nº M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no 
CPF/ME sob o n° 421.402.186-04 (“Ricardo”); (vi) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, 
brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, estado 
do Rio de Janeiro na Rua Alexandre Stockler, nº 18, Gávea, CEP 22451-230, portadora da Car-
teira de Identidade nº 04445722-4, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 
783.519.367-15; (vii) Olga Stankevicius Colpo, brasileira, psicóloga, residente e domicilia-
da na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida José Galante, 224, apartamento 
131, Vila Andrade, CEP. 05642-000, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-74, ex-
pedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.118.408.30. 6.5. Aprovar por 
266.726.360 (duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e seis mil, trezentos e ses-
senta) votos a favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e seis) abstenções a eleição de Dorival Dourado JR., brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de 
São Paulo, na Rua Sepetiba, 903, Siciliano, CEP 06052-000, portador da Carteira de Identidade 
nº 6972294 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, para compor 
o Conselho de Administração da Companhia, com o prazo de mandato indicado no item 6.3 
acima. 6.6. Registra-se que (i) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, Olga Stankevicius Colpo e Do-
rival Dourado Jr., acima qualifi cados, atendem aos critérios de independência dispostos no Es-
tatuto Social da Companhia, enquadrando-se como conselheiros independentes; (ii) os mem-
bros eleitos, nos termos dos itens 6.4 e 6.5 acima, informaram à Companhia que preenchem as 
condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367, 
de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM 367”); (iii) os membros eleitos, nos termos dos itens 
6.4 e 6.5 acima, tomarão posse no cargo após homologação da eleição pelo Banco Central do 
Brasil. 6.7. Aprovar por 266.726.360 (duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e 
seis mil, trezentos e sessenta) votos a favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, sete-
centos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis) abstenções que a verba anual global 
para remuneração dos administradores da Companhia no exercício social de 2020 será de até 
R$54.550.610,05 (cinquenta e quatro milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e dez 
reais e cinco centavos). 6.8. Tendo em vista a solicitação realizada, por meio de boletim de voto 
a distância, por acionistas titulares de 15.334.617 ações preferenciais representativas de, apro-
ximadamente, 8% (oito por cento) das ações preferenciais da Companhia, nos termos do arti-
go 161, parágrafo 2º, da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000, fi ca 
instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Or-
dinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020. 
6.9. Foi consignada a apresentação de candidatos ao Conselho Fiscal pelos acionistas preferen-
cialistas, sendo (i) Sra. Lucy Azevedo Marinho, como titular e Sr. José Diones Carlos Lima, como 
suplente e (ii) Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa, como titular e Sr. João Dino, como suplente. 
Contudo, em razão da ausência de candidatos apresentados pela administração da companhia 
e/ou pelos demais acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia nesta oportunida-
de, os acionistas decidiram aprovar por 398.457.806 (trezentos e noventa e oito milhões, 
quatrocentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e seis) votos a favor, proferidos pelos acionis-
tas da Companhia com direito a voto, a suspensão da presente assembleia até o dia 15 de 
maio de 2020, no mesmo local, às 10:00 horas, data em que se dará continuidade aos traba-
lhos com a eleição dos membros do conselho fi scal e seus respectivos suplentes, bem como 
para fi xação da remuneração dos membros do conselho fi scal. Fica assegurado aos acionistas 
presentes o direito de indicar membros ao Conselho Fiscal quando da retomada dos trabalhos 
desta assembleia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser trata-
do, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata em forma de 
sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Li-
vro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acio-
nistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2020. 8. Assi-
naturas: Mesa: Marco Antonio Antunes – Presidente; Luciana Buchmann Freire – Secretária. 
Acionistas Presentes: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Fa-
rias Heredia). Ricardo Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). 
Ângela Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Regina Annes 
Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Márcio Alaor de Araújo (p.p. 
Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Antônio Mourão Guimarães Neto (p.p. Eduar-
do Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). BMG Participações S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira 
e Haime Farias Heredia). COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A (p.p. Eduardo Fiorucci 
Vieira e Haime Farias Heredia). Comercial Mineira S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Fa-
rias Heredia). CSMG – Corretora de Seguros Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias 
Heredia). Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Fa-
rias Heredia). João Annes Guimarães (p.p. Gustavo Godinho Capanema Barbosa). Paulo Henri-
que Santana Barbosa. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antu-
nes - Presidente; Luciana Buchmann Freire - Secretária. JUCESP nº 401.990/20-5 em 
28.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Amber Wolff (*)

A pandemia fez com que os 
desafios de segurança digital, 
antes uma questão para o CISO 
e seu time, se transformasse 
em algo essencial para a vida 
de todos nós. A digitalização 
acelerada da economia global 
e a massiva adoção do trabalho 
remoto, do estudo a distância 
e da telemedicina exigem que 
todas as pessoas compreendam 
os riscos a que estão expostas 
e adotem as posturas e tecno-
logias adequadas de segurança 
digital. 

Vivemos em 2020 um novo 
momento em que todos são 
chamados a fazer a sua parte na 
luta contra o crime digital. “En-
quanto a tecnologia - um luxo 
transformado em necessidade - 
continua a melhorar a qualidade 
de vida e as economias em todo 
o mundo, algumas pessoas ten-
tarão contornar a tecnologia, 
colocando a si mesmos e sua 
organização em risco”, disse o 
presidente da SonicWall e CEO 
Bill Conner. 

“Agora que as forças de 
trabalho móveis e remotas de-
pendem de redes distribuídas 
estendidas, iniciativas globais 
de conscientização da ciber-
segurança são essenciais para 
educar a população sobre a 
importância de fazer sua parte 
para proteger tudo – dispositi-
vos pessoais, redes domésticas, 
dados críticos e infraestrutura”. 
Estar mais seguro online é uma 
responsabilidade comparti-
lhada. 

Ao adotarmos medidas pro-
ativas em direção a comporta-
mentos de segurança ciberné-
tica positivos e duradouros no 
trabalho e em casa, cada um de 
nós pode ajudar o mundo digital 
a estar melhor protegido. Eis 
aqui sete ações de segurança 
digital que todas as pessoas 
podem executar hoje: 

1.- Trave seu login - Use 
senhas longas e exclusivas que 
sejam difíceis de quebrar, mas 
fáceis de lembrar para cada 
conta, e utilize autenticação 
de dois fatores ou multifator 
sempre que possível.

2. - Em caso de dúvida, 
delete - E-mails, postagens em 
mídias sociais, textos e muito 
mais nem sempre são o que 
parecem - às vezes, contêm 
malware ou links maliciosos. 
Se você não tiver certeza sobre 
isso, clique em “excluir”.

3. - Mantenha uma má-
quina limpa - Mantenha todo 

Estar mais seguro online é uma responsabilidade compartilhada.

Especialistas alertam 
que a situação pode 
desativar as defe-

sas psíquicas e exacerbar 
sentimentos como estres-
se, angústia, ansiedade e 
depressão. Sendo assim, é 
fundamental que as pessoas 
desenvolvam ainda mais sua 
inteligência emocional, ao 
passo que as empresas pre-
cisam adotar estratégias de 
acolhimento, escuta e acom-
panhamento para identificar 
sinais de transtornos, ainda 
que leves.

A orientação é da diretora, 
board advisor e headhunter 
da Prime Talent, Bárbara 
Nogueira, que também tem 
formação em psicologia. 
Ela explica que, diante da 
pandemia, todos tiveram 
que se reinventar e alterar 
completamente suas rotinas. 

Agora, novamente, preci-
sam se adaptar a um “novo 
normal” no local de trabalho, 
com alguns vivenciando 
o medo do contágio pelo 
Coronavírus, outros que es-
tavam felizes com a atuação 

vi
po

ffi
ce
.c
om

/re
pr
od

uç
ão

Psicologia corporativa é essencial no 
retorno ao trabalho presencial

Uma das grandes preocupações neste momento em que muitas empresas, no Brasil, estão retomando 
as atividades presenciais ou optando pelo modelo híbrido de trabalho, após mais de seis meses de 
home office, é em relação ao gerenciamento das emoções e do bem-estar mental dos profissionais

humanizada possível, mi-
nimizando possíveis abalos 
psicológicos”, completa. Por 
outro lado, Bárbara lembra 
que cada pessoa também 
tem que fazer a sua parte. 
“No mundo atual, mais do 
que nunca, a necessidade de 
buscar o autoconhecimento 
e trabalhar as próprias emo-
ções de forma inteligente e 
produtiva aumentou expo-
nencialmente. 

A inteligência emocional 
é, hoje, um dos principais 
diferenciais no mundo cor-
porativo. Está ligada ao au-
tocontrole, automotivação, 
empatia e relações sociais”, 
detalha. Assim, a dica, 
entre outras, para evoluir 
nessa habilidade é ampliar a 
consciência de si próprio e 
a capacidade de reconhecer 
os desencadeadores emo-
cionais, os pontos fortes e 
fracos, valores e objetivos. 
E de que maneira tudo isso 
afeta os pensamentos e 
comportamentos no dia a 
dia. Fonte: (https://prime-
talentbrasil.com.br/). 

remota, além daqueles que 
apresentam sequelas do 
isolamento ou dificuldades 
particulares. 

“A volta pode ser até mais 
desafiadora para as lide-
ranças, por isso o gerencia-
mento das emoções é muito 
importante. Não se pode 
negligenciar esse aspecto, 
que tem grande impacto na 
motivação da equipe, na per-
formance dos profissionais, 
nos resultados e no lucro das 
companhias”, destaca. 

Assim como estão atentas 

à segurança e à saúde física 
dos colaboradores, os líderes 
devem ampliar a psicologia 
corporativa, com implemen-
tação de avaliações de sinto-
mas emocionais e de ações 
eficazes para reduzir ou 
prevenir eventuais proble-
mas, garantindo o bem-estar 
mental de todos. Inclusive, 
daqueles que seguirão em 
home office.

“É necessário, mais uma 
vez, que as organizações 
se adaptem com rapidez 
e da forma mais natural e 

Ações de segurança digital que valem a pena ser executadas
o software atualizado para 
reduzir o risco de infecção por 
ransomware e malware.

4. - Back it up - Crie ba-
ckups de dados valiosos. No 
caso de ransomware ou outras 
ameaças, essa providência 
pode ajudar a prevenir perdas 
permanentes.

5. - Seja o senhor da sua 
presença online - Defina as 
configurações de privacidade 
e segurança imediatamente 
e verifique-as regularmente 
para garantir que ainda estejam 
configuradas para seu conforto.

6. - Tenha cautela ao 
compartilhar informações 
pessoais - Pense nas conse-
quências potenciais antes de 
postar informações sobre você 
ou outras pessoas.

7. - Saiba mais sobre 
Hotspots WI-FI - Eles não 
são seguros, o que significa que 
qualquer pessoa pode ver o que 
você está fazendo enquanto 
está conectado a essas redes. 
Considere usar uma VPN ou 
hotspot móvel para maior se-
gurança.

No mundo físico, todos nós 

sabemos que uma corrente é tão 
forte quanto seu elo mais fraco. 
Nenhum de nós quer ser esse 
elo fraco e deixar de proteger 
a nós mesmos, nossas famílias 
ou nossos negócios. Para que 
a economia digital produza 
frutos, é essencial que todos 
nos comprometamos com as 
melhores práticas da segurança 
digital, fazendo a nossa parte 
em casa, no escritório e em 
nossas comunidades. 

 
(*) - Desenvolve blogs sobre 

cybersecurity para a SonicWall. 
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Marco Santos (*)

Os cientistas prevêem que as instabilidades financeiras 
se tornarão ainda mais frequentes no futuro. Conse-
quentemente, muitos estão procurando maneiras de se 

armar contra tudo isso. Embora não exista nenhuma solução 
simples e rápida para todas as ameaças à economia colocadas 
pela pandemia, há alguns fatores que podem explicar por 
que algumas empresas são mais afetadas do que outras, em 
setores semelhantes. Por isso, é importante dividir a crise 
em duas fases: 

Início da pandemia: corrida para o home office - A 
primeira fase consiste em reagir rapidamente aos efeitos de 
curto prazo da crise e tentar limitar os danos. Esta primeira 
fase começou para a maioria das empresas com a classifica-
ção da Covid-19 pela OMS, como uma pandemia global, e 
também com o "bloqueio", em larga escala, de trabalhar em 
escritórios e fábricas com contato físico. Qualquer um que 
não pudesse mudar rapidamente para o home office, estava 
em desvantagem. 

A nuvem é a principal tecnologia para poder auxiliar nesta 
flexibilidade. O nosso próprio exemplo ilustra isso: na GFT, 
fomos capazes de inserir nossos quase 6.000 colaboradores 
para o trabalho remoto em apenas 48 horas. Como já tínhamos 
uma infraestrutura de cloud sólida, bem como os regulamentos 
de Recursos Humanos, a maioria dos hardwares e a cultura 
corporativa já estavam adaptados ao modelo. 

A tecnologia em nuvem permite não apenas que os cola-
boradores trabalhem juntos e tenham acesso a um conjunto 
de documentos e informações, mas pode também monitorar 
e controlar remotamente as áreas de produção e logística. O 
uso consistente da cloud torna as empresas independentes 
das vulneráveis e tradicionais estruturas em vários níveis e, 
portanto, é, provavelmente, o pré-requisito mais importante 
para a resiliência em crises de todos os tipos. 

Hoje, é essencial confiar e investir em novas tecnologias, 
como a nuvem, não apenas por aspectos técnicos. Quando 
analisamos os cenários, essas soluções são tão importantes 
quanto as estruturas legal e organizacional e a cultura corpora-

A "crise do século", "pior recessão desde o fim da guerra", e assim por diante… Essas são algumas manchetes que lemos muito neste momento. 
Hoje, ninguém pode dizer quão severa e quanto tempo a recessão durará, mas uma coisa é certa: não será a última crise deste tipo. 

TECNOLOGIA SERÁ ALIADA

Freepik

#tenhacicatrizes

Octávio Alves Jr.

A Adaptabilidade é a Rainha 
das Competências

Octávio Alves Jr. (*)

O que adaptabilidade?
A adaptabilidade é a aptidão de viver em condições 

diferentes daquelas as quais você está naturalmente 
acostumado.

Nós vivemos em um mundo que nos apresenta 
diariamente muitos desafios e nos deixa com tão 
poucas certezas.

Devido à pandemia, transformações tecnológicas 
que começariam a ser realidade em 2030 ou 2035 
foram todas antecipadas para ontem. Com isto tudo 
o nosso mundo está mudando rapidamente. Estamos 
passando mais tempo em casa, em isolamento social 
de vários meses, logo estamos todos desejosos por 
fazer conexões. O isolamento também fez com que 
muitos de nós buscassem novos hobbies, como jogos, 
culinária ou entretenimento. Estamos também bem 
mais conscientes sobre a nossa saúde. Rapidamente 
estamos precisando aprender a fazer tudo online. Es-
tamos todos passando mais tempo com nossas famílias 
e filhos, o que traz incontáveis desafios dependendo 
da forma como você vai significando estas relações.

Se não bastasse tudo isto, as transformações em 
nossa vida podem ser pessoais ou profissionais. Um 
novo namoro ou um casamento, o nascimento de um 
filho, a perda de um ente querido. Todas estas são 
transformações pessoais com as quais precisamos 

adaptar-nos o mais rápido possível. Profissionalmente 
somos também muito demandados a adaptar-nos. 
Quando mudamos de emprego, por vontade própria 
ou por demissão. Uma outra chefe, um outro depar-
tamento, um novo ERP ou uma mudança radical no 
modelo de negócios.

Por toda esta demanda infinita, eu creio que a 
adaptabilidade é uma das principais competências 
para que você desenvolva. Tornar-se mais adaptável 
é o mais inteligente que você pode fazer pela sua vida 
neste século XXI.

Na medida que você não se adapta com facilidade, 
conseguirá obter menos proveito das novas tecnolo-
gias e inovações. Como as mudanças e as transforma-
ções são inevitáveis, então é melhor administrá-las 
de maneira positiva, tirando o que cada momento 
tem de melhor.

Stephen Hawking, um dos mais renomados cien-
tistas do século XX certa vez disse:

"Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança".
É verdade!! Algumas pessoas possuem esse 

comportamento mais latente, outras apresentam 
certa dificuldade em lidar com mudanças, mas 
todos podem e devem desenvolver e fortalecer 
essa competência.

Nós não temos controle sobre tudo isto que está 
mudando à nossa volta, o único que podemos fazer 
é controlar como nós nos sentimos com relação 
a essas mudanças. A grande verdade é que todo 
mundo gosta de mudanças, mas ninguém quer mudar. 
Especialmente porque mudanças significam sair da 

nossa zona de conforto, e isto é algo que muitos de 
nós evita sempre.

No trabalho, não adianta ter o mais alto nível 
intelectual, diplomas das melhores faculdades e 
ampla experiência. Se você não utiliza todo esse 
conhecimento para adaptar-se a novos cenários 
do mercado de trabalho, poderá enfrentar 
problemas.

Como se tornar mais adaptável?
1) Foque no resultado
A maioria de nós é refratária a mudanças. É preciso 

encarar as novas regras como oportunidades e não 
como obstáculos. Foque no resultado e não nas dificul-
dades. Identifique os benefícios e ganhos que podem 
vir na sua direção em consequência da mudança.

2) Identifique e reconheça seus sentimentos
O medo nos bloqueia. Entenda como o medo 

se processa dentro de você. Perceba que os seus 
sonhos estão todos fora da sua zona de conforto. 
Conhecendo-se melhor, você pode identificar as razões 
que o levaram a esse estado emocional e a sair dele 
mais rapidamente.

3) Assuma o controle
Ter a consciência de que os resultados que você tem 

na sua vida são sua responsabilidade é fundamental 
para começar a avaliar as suas experiências de outra 
forma e com isto começar a aprender com as lições que 
a vida tem te apresentado. Enquanto você continuar 
tercerizando a responsabilidade pelos seus resultados, 
você terá muito mais dificuldade em evoluir.

4) Tenha pensamentos adequados
O nosso futuro vai sendo construído pelas de-

cisões que tomamos no nosso dia a dia. A maioria 
destas decisões é tomada pelo nosso inconsciente. 
Os pensamentos que você tem repetidamente vão 
ficando programados no seu inconsciente e, por-
tanto, vão definindo como será o seu futuro.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Ex-
ecutivo internacional com larga experiência em vendas, 

marketing e desenvolvimento de negócios. Master practi-
tioner em programação neurolinguística (SBPNL). Alumni 

do IBGC e da Kellogg School of Management. Cursos 
executivos na Sloan MIT School of Management e na 

Singularity University. Professor convidado nos cursos 
de pós-graduação da FGV. Criador de conteúdos em áu-
dio e vídeo sobre Liderança e Desenvolvimento Pessoal 

no LideraCast. Trabalhos de Expansão de Consciência 
e xamanismo no Instituto Tadashi Kadomoto, Instituto 

Cambará e O&O Academy.

transformação digital, terão mais dificuldade em permanecer 
relevantes agora e a longo prazo. Embora quase nenhum 
grande projeto estratégico esteja sendo lançado no auge da 
crise, temos certeza de que, a médio prazo, haverá um impul-
sionamento exponencial para a digitalização. 

No entanto, a transformação digital não deve ser apenas 
a transferência de processos e modelos de negócios antigos 
(e muitas vezes desatualizados) para o mundo digital, e sim 
entendida como uma oportunidade para se concentrar mais 
fortemente no cliente e em suas necessidades, desenvolvendo 
novos produtos e serviços modernos. 

A nuvem e o IoT são os caminhos para acelerar a 
transformação digital - A nuvem também é uma tecnologia 
essencial para a transformação digital, pois promove a orien-
tação e agilidade aos clientes pelas possibilidades de análise 
e processamento de dados em tempo real. Essas soluções 
são independentes de localização, geralmente mais seguras 
do que os servidores das empresas, além de mais baratas e 
atualizadas. 

Com essas vantagens, muitas empresas industriais, que no 
passado tinham medo de investir nesta tecnologia, começarão 
a reorganizar sua estrutura de TI no pós-crise. Para a digitaliza-
ção do setor, no entanto, além do uso da nuvem, é importante 
também ter uma plataforma IoT estável e orientada para o 
setor. Esta tecnologia pode extrair dados de qualquer tipo de 
máquina e vinculá-los a todos os negócios e dados do sistema. 

Com base em regras definidas ou mesmo em inteligência 
artificial, os ambientes conectados podem ser controlados 
automaticamente por meio da plataforma, o que torna o 
sistema à prova de crises. Estou convencido de que aqueles 
que implementam consistentemente os pontos acima estarão 
preparados de maneira ideal para enfrentar crises. Também 
tenho uma certeza: não há remédio simples e rápido. 

A resiliência contra crises e o sucesso sustentável são o 
resultado de decisões estratégicas de longo prazo. A melhor 
hora para começar é agora! 

(*) - É presidente da GFT para Estados Unidos e América Latina (www.gft.com). 
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QuE vãO 
SObREvIvER NA 

pós-pandemIa?

tiva. Demanda, no entanto, tempo e, claro que as companhias 
que só começam a pensar em transformação quando a crise já 
está instalada irão considerar o processo muito difícil. 

A primeira fase da crise da Covid-19 terminou em alguns 
países, como a Alemanha, e o Brasil, por exemplo, com o 
relaxamento de algumas medidas de isolamento. Porém, já 
está claro que o mundo se tornou diferente. Mesmo que a 
pandemia termine completamente, nunca mais trabalhare-
mos da mesma forma. Sem a digitalização, não será possível 
retornar à produção normal, e as transformações que isso traz 
consigo permanecerão. 

segunda fase: efeito de longo prazo - No contexto 
atual, já experimentamos um impulso repentino para a extensa 
digitalização e virtualização de nossas vidas: nosso trabalho e 
de todas as interações humanas. Isso também exige cada vez 
mais produtos, serviços e processos digitais da indústria. Os 
produtos e serviços físicos tradicionais nunca mais alcançarão 
as quotas de mercado que tinham antes da pandemia. 

Ou seja, significa que aqueles que não desenvolveram uma 
estratégia abrangente de digitalização no início, e apenas 
fizeram por impulso, ou aqueles que não ainda não fizeram a 
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Caso a lei seja desrespeitada, as 
empresas serão advertidas e a 
partir de agosto de 2021 poderão 

ser multadas.

Rafael Sampaio, country manager 
da Etek NovaRed, maior provedora de 
soluções integradas de segurança da 
informação da América Latina, explica 
que um ponto importante que precisa ser 
levado em consideração pelas organiza-
ções é que não basta estar em compliance 
com a lei, agora, as empresas terão que 
comprovar isso.

Na tentativa de se adequar, muitas 
companhias investiram em assessment 
e contrataram consultorias e escritórios 
jurídicos para entenderem as informações 
que circulavam dentro das empresas. 

Porém, o resultado do trabalho do 
assessment são várias planilhas que 
acabam indo para as gavetas ou ficando 
escondidas nos arquivos do computador. 
O assessment é importante, mas isolado 
ele não resolve o problema da operação”, 
explica o especialista. De acordo com 
o executivo, o ideal é que as empresas 
contem com o apoio de soluções tecno-
lógicas para atender a operação do dia a 
dia da lei. Dentro deste cenário, a Etek 
NovaRed recomenda a implementação 
de três ferramentas tecnológicas: 

O ideal é que as empresas contem com o apoio de soluções tecnológicas para 
atender a operação do dia a dia da lei.
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LGPD: não basta 
estar em compliance é preciso provar
Com o sancionamento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) as empresas e órgãos públicos terão que deixar claro para todos os titulares de dados de 
que forma será feita a coleta, o armazenamento e o uso dos dados pessoais

das políticas de segurança.   

	 •	Gestão de Risco de Terceiros: 
Dentro de uma rotina empresarial, 
nenhuma organização opera sozi-
nha. Existem relações com diversas 
outras empresas: bancos, escritórios 
contábeis, empresas de seguro saúde 
etc. A todo momento são comparti-
lhados dados pessoais com terceiros. 
E quem são estes terceiros? Como 
eles trabalham? Eles se preocupam 
de verdade com segurança da infor-
mação? 

Nas metodologias mais antigas, as 
empresas tinham que responder ques-
tionários confidenciais que também 
ficavam perdidos. Hoje, soluções de 
mercado olham para tudo o que estas 
empresas têm publicado online e ma-
peiam a situação de segurança da in-
formação de cada uma, dando um score 
para cada parceiro. Quando o score é 
baixo, a empresa recebe a indicação do 
que fazer para melhorar sua pontuação 
e proteger os dados que recebe.  “Sem 
o uso da tecnologia certa, as empresas 
vão continuar patinando para ficarem 
em compliance com a LGPD”, acres-
centa Sampaio.  

 
Fonte e mais informações: (www.

eteknovared.com.br).

	 •	Governança de Privacidade: Com 
as soluções de governança de priva-
cidade é possível coletar os resulta-
dos dos assessments e inserir numa 
plataforma colaborativa. Dentro da 
plataforma é possível conectar todas 
as informações em um único lugar 
e manter todas as áreas informadas 
sobre os dados pessoais dos titulares, 
mapeando o entendimento de um 
processo e, conseguindo analisar, por 
exemplo, com quem os dados estão 
sendo compartilhados.  

	 •	Proteção a vazamento de dados: 
Ainda hoje, muitas empresas não 
têm a real visibilidade de como um 
dado pessoal está transitando den-
tro de seu ambiente. E ter acesso a 

isso é fundamental para garantir a 
proteção a vazamento de dados. O 
recomendado é utilizar uma solu-
ção de mapeamento  ou ainda que 
se utilize ferramentas com outras 
finalidades, como a solução de 
DLP (Data Loss Prevention) por 
exemplo. 

  Com o aumento do uso da nuvem, 
também se tornou essencial in-
vestir em soluções de proteção 
aos dados que estão em cloud 
computing. Soluções conhecidas 
como CASB (cloud access security 
broker) são posicionadas entre os 
serviços de nuvem e de aplicação e 
monitoram todas as atividades com 
objetivo de assegurar a aplicação 
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Os sete pecados 
contratuais

É interessante 
fazer uma analogia 
sobre como alguns 
comportamentos 
recorrentes que 
são percebidos nos 
contratos podem ser 
comparados a pecados

Pecados que as empre-
sas poderiam deixar 
de cometer, e é claro 

que, nesse caso, com alguns 
ajustes. Mas o fato é que os 
desequilíbrios contratuais 
são muito comuns no Brasil, 
e podem prejudicar o dia a 
dia empresarial. Isso porque 
um contrato deveria ser 
pensado como uma aliança 
entre partes, uma conjun-
ção de esforços para alcan-
çar o resultado querido por 
ambos. Mas nem sempre 
(ou muito raramente) é isso 
que está refletido nesses 
documentos. 

A gula, por exemplo, a 
menos que estejamos falan-
do de contratos de compra 
e venda de alimentos, está 
muito associada ao egoísmo, 
que pode ser encontrado no 
desequilíbrio obrigacional, 
quando se interpõe diversas 
obrigações a uma parte, 
desmesuradamente, sem 
uma contrapartida lógica e 
equivalente da outra. 

A avareza, por sua vez, é 
tão evidente, que temos até 
a Lei da Usura , a qual regula 
as factorings, onde os juros 
se destacam, sendo essa um 
exemplo de como o “apego 
aos bens materiais e ao di-
nheiro” foram expressivos 
em determinados negócios 
jurídicos durante muito 
tempo. 

Uma das analogias mais 
difíceis é a da luxúria, que 
está relacionada aos “praze-
res da carne”, mas também 
pode ser entendida como 
um comportamento pas-
sional, o qual, por vezes, é 
transportado para o texto 
de alguns contratos, prin-
cipalmente no sentido de 
cláusulas de proteção ex-
cessivas de uma das partes. 

Já a ira, que é o estado de 
cólera ou desejo de causar 
mal a alguém, fica estampa-
da quando em um contrato 
existem diversas cláusulas 
penais, perfeitamente iden-
tificadas para cada tipo de 
inadimplemento, seja ele 
de ordem obrigacional ou 
pecuniária. 

Literalmente expressa 
pela vontade de possuir 
algo que pertence à ou-
trem, a inveja é o resultado 
da expressão de cláusulas 
penais, culminadas pela ira, 
na qual o objeto resultante 
de um inadimplemento é a 
entrega completa daquilo 
que se está contratando, 
sem a devida contrapartida 
pela mesma (principalmen-
te quando não há equilíbrio 
entre o que se deixou de 
fazer para alcançar aquele 
resultado). 

A preguiça dispensa ana-
logia, que é identificada de 
pronto no contrato final, 
quando este não tem uma 
topologia adequada, faltan-
do unicidade de referências 
entre expressões, ou quan-
do é feito simplesmente 
a partir de um “contrato 
modelo”, que, em geral, é 
um Frankenstein jurídico de 
outros documentos compi-
lados aqui e ali. 

Por fim, a soberba pode ser 
encontrada nos momentos 
de discussão textual sobre 
a intepretação de cláusulas 
contratuais produzidas por 
uma das partes, na qual a 
outra, por diversas vezes, 
substitui trechos por sinô-
nimos diretos e sem preju-
ízo do conteúdo anterior, 
somente para reafirmar seu 
posicionamento. O objetivo 
de trazer estas analogias 
não é para dizer que você 
deve ser negligente com o 
contrato e não se proteger 
com determinadas cláusu-
las mais robustas.  

Mas de auxiliar a análise 
e identificação daquilo que, 
de fato, é necessário, e aqui-
lo que está desequilibrado. 
Isso porque, o crescimento 
piramidal (expoente da 
primeira revolução indus-
trial) ainda deixa resquícios 
perniciosos, mesmo em um 
momento em que a atual 
sociedade busca um cres-
cimento em bloco, no qual 
o sucesso do ecossistema 
reflete, diametralmente no 
crescimento pessoal e in-
dividual de cada indivíduo. 

É preciso que as pessoas 
distanciem suas ações des-
ses “pecados retrógrados” 
para que consigam cons-
tituir uma relação social 
e comercial baseada no 
crescimento conjunto. 

(*) - É advogado e sócio do escritório 
de direito empresarial FASS.

Mauro Massucatti Netto (*)

OMS prevê vacina 
disponível ainda 
neste ano

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, afirmou que existe a 
“esperança” de o mundo ter 
uma vacina contra o novo 
Coronavírus disponível já em 
2020. Até então, a entidade 
vinha sendo cautelosa quanto 
ao prazo para se desenvolver 
uma imunização segura e efi-
caz para conter o Sars-CoV-2. 

“Existe a esperança de ter 
uma vacina até o fim deste 
ano”, disse Adhanom após 
uma reunião de dois dias do 
comitê executivo da OMS. 
O diretor, no entanto, não 
especificou quais candidatas 
podem estar prontas já em 
2020. Segundo o site da or-
ganização, existem 42 vacinas 
contra o novo Coronavírus no 
estágio de ensaios clínicos em 
humanos, sendo que 10 delas 
já iniciaram a terceira e últi-
ma etapa, quando é avaliada 
a eficácia da imunização ao 
longo do tempo.

Uma delas é a da Univer-
sidade de Oxford, que está 
sendo testada no Brasil. A 
multinacional AstraZeneca, 
responsável pela produção 
e distribuição da vacina em 
nível global, já iniciou a fabri-
cação e prevê a entrega dos 
primeiros lotes ainda para este 
ano. Outra vacina em teste no 
Brasil, a do laboratório chinês 
Sinovac, pode começar a ser 
aplicada em São Paulo no dia 
15 de dezembro, segundo o 
governador do estado, João 
Doria (ANSA).

As vendas que respon-
diam por 2,1% do 
varejo paulista em 

2013 e 2,9% em 2019, salta-
ram para 3,7% no primeiro 
semestre deste ano. A gran-
de pergunta é: como uma 
empresa pode sair na frente 
das demais em um mercado 
crescente como esse?

“Boas estratégias de 
marketing podem alavan-
car resultados significativos, 
se forem criadas as metas e 
métricas para mensurar o 
que se quer para cada canal 
digital, a partir das múltiplas 
jornadas dos clientes, seus 
pontos de necessidade e in-
teração com as marcas, seus 
produtos e serviços”, avalia 
Leonardo Coelho, professor 
de marketing da Fundação 
Dom Cabral.

Fazendo uma análise so-
bre o comportamento do 
consumidor, ele explica 
que quando um consumi-
dor deseja um determinado 
produto, ele geralmente 
abre as primeiras páginas 
que aparecem no Google 
para consultar os preços, e 
observa os anúncios, bem 
como o ranking orgânico. 

Segundo Kevin Fried, que 
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Downloads mais rápidos 
e uma maior cobertura 
no território brasileiro. 
Até o momento, esses são 
alguns pontos adiantados 
por algumas operadoras 
que começaram a testar 
o 5G, nova modalidade de 
conexão móvel. O leilão do 
espaço espectro que será 
atribuído à nova tecnolo-
gia deve acontecer apenas 
em 2021, mesmo assim as 
avaliações nacionais, que 
ainda não experimentam 
a conexão em todo o seu 
potencial, já falam em uma 
capacidade 12x mais veloz 
que a experimentada pelo 
4G. 

Segundo o especialista 
em tecnologia e mídias 
digitais Bruno Maciel, um 
ponto relevante é que 
para a novidade, a Anatel, 
agência que regula as te-
lecomunicações no país, 
exigiu uma cobertura de 
95% sobre o espaço brasi-
leiro, número maior que o 
tecnologia atual. “O grande 
ganho que vêm com esse 
requisito é a ampliação de 
sinal, que é um problema 
que dificulta o bom aces-
so à internet no país, em 
especial em municípios de 
pequeno porte”, elucida. 

No quesito velocidade, 
o especialista aponta que 
a chegada do 5G pode vir 
a acelerar o processo de 
modernização e obtenção 

As avaliações já falam em uma capacidade 12x mais veloz que 
a experimentada pelo 4G.
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E-commerce: como competir 
nesse mercado crescente?

Em estudo recente realizado pela Fecomércio-SP, em seis meses o e-commerce avançou o equivalente 
a seis anos em decorrência da pandemia

são fundamentais, mas não 
o suficiente para aproveitar 
todo o aquecido mercado 
online, visto que além do 
crescimento em lojas, o valor 
investido nesse ambiente, per 
capita, também aumentou.

Cada habitante do Estado 
de São Paulo gastou em 
média R$ 1.247 no varejo 
físico no primeiro semestre 
de 2020, valor 9,3% menor 
comparado ao final de 2019. 
Já no comércio eletrônico, 
o gasto médio por pessoa 
foi de R$ 47, alta de 17,5% 
em relação ao ano passado. 
Para o professor de marke-
ting, neste momento e neste 
ambiente, o consumidor 
está mais crítico para fazer 
escolhas.

“Queremos saber a ori-
gem do produto, tempo de 
entrega, assistimos reviews, 
testes, unboxings no You-
Tube, visitamos o Reclame 
Aqui, comparamos preços, 
valor de frete e referências 
do vendedor”, destaca. “E-
commerce é só uma das 
mudanças que veio para 
ficar, o futuro é digital”, 
conclui Leonardo. Fonte e 
mais informações: (https://
startwp.com.br/).

é Industry Leader, Specialty 
Retail do Google nos EUA, 
mais de 50% dos compra-
dores pesquisaram para 
saber se as lojas próximas 
estavam abertas ou fecha-
das nas últimas semanas de 
setembro. “Isso revela que a 
o e-commerce vai além. São 
sites que também informam 
e nutrem os consumidores”, 
responde

“Com as vendas online em 
alta, é importante também 
ligar o seu nome à sua região 
de atuação, mercado espe-
cífico ou, ainda, aos valores 
da empresa em ações apro-

priadas”, ressalta Leonardo, 
que também é co-fundador 
da Startwp e CEO da LC4 
Comunicação, Marketing e 
Estratégia. Quanto mais as 
pessoas ficaram em casa, 
e o comércio tradicional 
fechado, mais se consumiu 
através da internet. 

Por isso muitas empresas 
vêm adotando modelos de 
marketing online e migran-
do para o e-commerce para 
promover seus produtos e 
marcas por meio da internet. 
Estratégias que visam colo-
car o comerciante entre os 
primeiros nomes do Google 

5G no Brasil: o que 
esperar da nova tecnologia

de casas e eletrodomésticos 
inteligentes. Apesar de já 
ter evoluído bastante nos 
últimos anos, a internet das 
coisas ainda não consegue 
entregar com totalidade ou 
mesmo construir um cenário 
possível para a automatiza-
ção de transportes, ilumina-
ção entre outras inúmeras 
tecnologias que vem surgin-
do devido a um problema de 
baixa velocidade no Brasil, 
argumenta Bruno Maciel.  

Apesar dos possíveis avan-
ços tecnológicos, a nova 
forma de se conectar vem 
envolvida em uma série 
de polêmicas e discussões 
acerca da privacidade dos 
usuários. Pois, se a internet 
estará presente em tudo e 
todas as coisas, será possível 
parar um país inteiro por 
meio dela. “Outro grande 
ponto é sobre a concor-
rências entre as grandes 

potências. Estados Unidos 
e China disputam o prota-
gonismo no fornecimento 
de estrutura para países 
que desejam implantar a 
tecnologia. Sendo que o 
governo norte-americano 
propaga que a tecnologia 
chinesa será usada para 
espionagem”, pontua Bru-
no Maciel.  

Apesar do Brasil ainda 
não ter tomado uma po-
sição sobre a tecnologia 
no país, o presidente Bol-
sonaro disse que cabe a 
ele decidir sobre isso. Em 
contrapartida, o vice-presi-
dente Hamilton Mourão já 
declarou não ter medo de 
retaliação caso o Brasil opte 
pelas estruturas chinesas, 
mesmo com o alinhamento 
que o governo tem com os 
Estados Unidos. Fonte: 
Raphael Lucca/MF Press 
Global 

Rubens Leite (*)

A lei geral de proteção de dados 
entrou em vigor e trouxe a obriga-
ção da criação e implantação de 
um sistema de proteção de dados 
pessoais. 

Esse novo cenário de conformi-
dade traz uma série de dúvidas, 
de incertezas e impõe uma nova 
cultura. O sistema de compliance 
de proteção de dados se inicia 
basicamente com a análise de 
riscos, momento em que todos os 
processos são mapeados e se tem 
uma dimensão do tratamento de 
dados que a empresa realiza. 

Com isso, dá-se o passo para 
a implantação de um sistema 
de gestão que buscará criar e 

manter mecanismos de proteção 
e de controle. E, por fim, esse 
sistema precisará ser testado e 
monitorado por meio de audi-
torias. A implantação e gestão 
do programa de conformidade 
é essencial para o controle dos 
dados e para a comunicação com 
todas as partes interessadas. 

Mas um item essencial, que vai 
além da implantação de uma série 
de normas, procedimentos e mui-
tas vezes imposições, é a mudança 
de cultura. O incidente de dados, 
como chamamos um eventual 
vazamento ou desvio de finalidade 
no uso ou tratamento de dados 
pelas empresas, não depende de 
um sistema por melhor que seja, 

mas sim daqueles que operam 
esse sistema. 

A lei traz alguns princípios que 
devem nortear todo o sistema 
de conformidade de proteção 
de dados. Dentre eles, podemos 
destacar a finalidade, ou seja, o 
propósito do uso dos dados, que 
deve ser legítimo, específico e 
explícito. Temos também a pre-
venção, na qual a empresa deve 
adotar uma série de medidas a fim 
de prevenir a ocorrência de danos. 

E até a necessidade de pres-
tação de contas, consistente 
na demonstração de medidas 
eficazes e capazes de comprovar 
a observância das normas de pro-
teção de dados, além de outros 

mais. O objetivo dos princípios é 
justamente construir a essência 
do programa de proteção, que 
não é só um conjunto de normas 
e regras que serão implantadas 
no dia a dia da empresa. 

Pelo contrário, são elementos 
norteadores de todo o sistema, 
com os quais principalmente os 
operadores devem estar habitu-
ados, a fim de que possam ter 
autonomia, autocrítica e auto-
gestão quando estiverem mani-
pulando dados. Esse conceito é 
o que chamamos de cultura de 
proteção de dados, que deve 
ser disseminada desde o início 
da análise de risco, com o enga-
jamento da equipe de gestão e 

culmina com a conscientização 
da equipe acerca de seu papel 
para a estabilidade e eficácia do 
programa. 

A implantação de um sistema 
efetivo e autônomo de proteção de 
dados, está intimamente ligada à 
capacidade de se implantar muito 
mais do que uma série de normas e 
novos procedimentos e criar para 
o colaborador, apenas mais uma 
obrigação, mas sim, transformar 
a cultura da empresa, de modo a 
garantir que todos tenham cons-
ciência da essência do programa 
e seus benefícios para todas as 
partes envolvidas.

(*) - É Advogado e sócio gestor da RGL 
Advogados.

A importância da cultura de proteção de dados
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