
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.218

Sábado a terça-feira, 
10 a 13 de outubro 

de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 5

Boa parte dos varejistas em todo o mundo aguardam ansiosos pelo mês 
de novembro, período em que acontecem as tradicionais promoções Black 
Friday. Que vem sendo encarada com esperança para uma tentativa de 
recuperação do nível de vendas e, consequentemente, do faturamento 
das empresas, que ficaram comprometidos em 2020, em decorrência 
do isolamento social exigido no combate à Covid-19. A esperança e o 
otimismo não são infundados. De acordo com uma pesquisa realizada 
pela TracyLocke Brasil em parceria com a Behup, 67% dos brasileiros 
pretendem aproveitar as promoções da Black Friday.   

Black Friday: esperança para recuperação

A liderança do passado ficou no passado. O conceito de "líder como 
herói" já não funciona mais. De acordo com Andrea Iorio (*), ex-diretor 
do Tinder na América Latina, escritor, palestrante e empreendedor, é 
preciso desconstruir e construir novamente um modelo de Liderança 
na era digital. Ainda mais no Brasil, onde segundo uma pesquisa da 
Deloitte, o grau de preocupação com o tema de liderança é o mais 
alto do mundo. Para que essa mudança ocorra, é preciso que o líder 
desenvolva novas competências e habilidades ao longo de três eixos 
de transformação na era digital: uma transformação Cognitiva, uma 
Comportamental e uma Emocional.   

Eixos de transformação do líder do futuro

Com a pandemia, os brasileiros têm vivido uma mudança gradual de 
comportamento - e não só em relação à saúde. Estão buscando mais por 
informação sobre como proteger seu patrimônio, abrindo espaço para um 
olhar com mais cuidado e consciência para as finanças. O recente levanta-
mento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) 
demostrou que o seguro de vida individual está entre os produtos de maior 
representatividade no segmento de seguros de pessoas e obteve resultado 
positivo no acumulado de janeiro a maio de 2020.   

Investir em um seguro de vida ainda jovem

Comunicação ABII/reprodução 

Negócios em Pauta

Lojas de Shopping 
O anúncio da passagem para fase verde dentro do Plano 

São Paulo, altera o horário de funcionamento das lojas de 
shopping. As lojas irão funcionar entre 11h e 21h nos dias 
úteis e sábados, e das 12h às 20h nos domingos e feriados. 
Outra consequência do avanço de fase é a permissão para 
a reabertura de espaços de entretenimento dos shoppings 
como cinemas e teatros, com limitação de público e venda 
de ingressos preferencialmente online. Também serão 
permitidos eventos dentro dos shoppings em geral com 
até duas mil pessoas. O pleito para retomar o atendimento 
em horário normal das 10h às 22h, continua.    Leia a 
coluna completa na página 3

metropoles.com/reprodução

News@TI

Responsabilidade civil nas redes sociais 

@A Associação dos Advogados (AASP) realiza na 
terça-feira, 13/10, às 17 horas, o webinar gratuito: 

“Responsabilidade civil nas redes sociais". Os expositores 
serão os seguintes: Carlos Eduardo Elias Oliveira, Marí-
lia de Ávila e Silva Sampaio e Eduardo Lemos Barbosa 
(moderação). Durante o evento serão discutidos, entre 
outros temas, a responsabilidade dos provedores de in-
ternet, dos youtubers, das postagens feitas entre todos 
os envolvidos na sociedade de redes, além de identificar 
os diretos e deveres de cada um quando ocorre um dano 
e como este é mensurado. Será debatida, ainda,a utiliza-
ção das redes sociais, suas consequências e os possíveis 
danos causados pelos precursores da informação. Quem 
realiza compartilhamento e comentários referentes ao 
conteúdo inicial, também pode ser responsabilizado? 
Inscrições: www.aasp.org.br/eventos.   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/AASP

Ir em busca de capacitação 
profissional se tornou algo 
primordial nos últimos meses para 
enfrentar essa crise ocasionada pela 
pandemia.

A busca por capacitação tornou algo muito 
evidente, principalmente para os milhões 

de brasileiros que ficaram desempregados e 
estão em busca de uma nova recolocação no 
mercado de trabalho que agora ficou ainda 
mais concorrido.

Especialistas acreditam que o mercado 
de educação profissionalizante continuará 
como tendência no pós-crise devido ao for-
talecimento que o segmento criou neste ano 
levando em conta que as pessoas se tornaram 
mais abertas a ampliarem os conhecimentos. 
Principalmente por ter sido uma oportunida-
de de autoconhecimento no campo pessoal 
e profissional. Por isso, negócios voltados a 
esse segmento estão muito otimistas com 
esse novo cenário. 

E é apostando nisso, que a rede de fran-
quia Via Certa Educação Profissional busca 
a expansão dos negócios através do sistema 
FDA (Franqueado Desenvolvedor de Área), 
também conhecido como máster-franqueado. 
Esse profissional é como um “braço da fran-
queadora”, que possibilita comercializar 
novas operações, bem como transmitir todo 
know-how de implantação e operação dos 
produtos e serviços de uma franquia.

Jilo Shimada, diretor de expansão da fran-
quia, conta que o foco para trabalhar com o 
sistema FDA é a nível Brasil e acredita que 
o Sudeste tem as melhores oportunidades. 
Por ser uma rede nascida em Birigui, inte-
rior de São Paulo, há grandes vantagens de 
abrir um negócio próximo à franqueadora, 
principalmente pela referência na região. 
Com isso, a Via Certa está de olho nos 
estados de Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, região da Grande SP, bem como Ribei-
rão Preto, São Carlos e Sorocaba, além do 
estado do Paraná.

Mercado de educação profissionalizante 
deverá ser tendência pós-pandemia

Shimada acredita que ainda há algumas 
regiões Brasil que são carentes dos serviços 
profissionalizantes, como o Centro Oeste, 
Norte e Nordeste. Mas que há grande poten-
cial para receber um modelo de negócio como 
a Via Certa. “Por isso estamos apostando no 
sistema de FDA. Isso possibilita expandir 
os negócios, e levar a rede para áreas mais 
remotas, com um ensino profissionalizante 
de qualidade e que esse profissional de FDA 
possibilitará estar mais próximo e presente 
em regiões distantes da franqueadora”, 
avalia Shimada.

 
O negócio possibilita um rendimento maior 

que um franqueado comum. Mas também re-
quer muita disciplina e responsabilidade. Para 
se tornar um franqueado pelo sistema FDA o 
investimento inicial varia entre R$130.573,00 
e R$290 mil, conforme o potencial da região. 
O retorno do capital é estimado em até 24 
meses, com faturamento bruto mensal de 
40% dos royalties gerados por território, 
além de 30% da taxa de franquia obtida na 
venda das unidades.

“Não é obrigatório que o FDA tenha uni-
dade própria. Mas recomendamos que ele 
tenha uma operação que possa servir como 
modelo para mostrar aos investidores inte-
ressados no negócio, bem como vivenciar 
o dia a dia da operação”, salienta o diretor. 

Para acelerar o processo de crescimento da 
rede, a Via Certa tem como meta conquistar 
ao menos dez FDAs até o final de 2021. Para 
isso, a estratégia de venda vem ocorrendo 
através de telemarketing e até mesmo pelo 
WhatsApp.

“Desde o início da pandemia conseguimos 
comercializar 12 operações. A procura por 
cursos profissionalizantes também aumentou 
em todas as unidades e cresceu em 50% o 
número de matrículas durante esse período 
de isolamento. Por isso, estamos muito 
confiantes nessa captação de FDA para os 
próximos meses”, afirma Shimada.

O executivo é específico sobre o perfil 
do profissional: “É necessário ter facilidade 
de relacionamento interpessoal; perfil de 
liderança; ter um excelente perfil comercial; 
conhecimento do território onde atuará, e 
que preferencialmente também resida no 
próprio território”, conclui o diretor.

A Via Certa está no mercado de franchi-
sing desde 2014 e hoje soma cerca de 40 
unidades ativas. A rede oferece mais de 30 
opções de cursos nas áreas de Administração 
e Negócios, Indústria e Energia, Informática, 
Línguas, Preparatório, Saúde, Beleza e Es-
tética, com um sistema de ensino  híbrido 
que mescla a disciplina entre aulas por uma 
plataforma online – em que apresenta uma 
série de lições e explicações, e com especia-
listas da área. 

A novidade é que agora adotou o Sistema 
Flex, onde o aluno pode optar em fazer as 
aulas da plataforma 100% em casa ou onde 
estiver, ou na Unidade Via Certa, ou até 
mesmo uma parte online e outra parte na 
escola, tudo à livre escolha do aluno. “Vale 
salientar que mesmo aulas sendo 100% 
online, a Via Certa não abrirá mão do seu 
DNA que é suporte diário ao alunos através 
da equipe pedagógica com controle de pre-
senças, avaliações, atividades práticas, etc., 
tudo para manter a qualidade dos cursos e 
alto nível de aprendizado”, salienta Shimada.

Fonte e mais informações: 
(https://viacertacursos.com.br/).

DESENvOLvER hABILIDADES PARA TER uM DESEMPENhO SuPERIOR

7 DICAS QuE TODO gESTOR PRECISA SABER 
SOBRE A PERFORMANCE DE PESSOAS

    Leia na página 6

Fr
ee

pi
k

Produção Agropecuária
O Valor Bruto da Produção Agrope-

cuária (VBP) de 2020 é 11,5% superior 
ao de 2019, saltando de R$ 723,4 bilhões 
para R$ 806,6 bilhões. Em cinco anos, 
esse indicador aumentou em R$ 100 
bilhões. O faturamento das lavouras 
aumentou 15%, atingindo R$ 543 
bilhões e a pecuária, 4,9% alcançando 
R$ 263,6 bilhões. Soja, bovinos, milho e 
café foram os principais responsáveis 
por esses resultados da agropecuária 
(AI/Mapa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/7-dicas-que-todo-gestor-precisa-saber-sobre-a-performance-de-pessoas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-a-13-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-a-13-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-10-a-13-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-tres-eixos-de-transformacao-do-lider-do-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/educacao-financeira-cinco-dicas-para-investir-em-um-seguro-de-vida-ainda-jovem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/black-friday-esperanca-para-a-recuperacao-do-nivel-de-vendas/
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OpiniãO
Os impactos da pandemia 

para uma geração de 
alunos isolados

Vindo do interior da 
Escócia para assumir 
a chefia de uma 
escola britânica em 
São Paulo, não foi 
surpresa para mim 
que as temperaturas 
e o ritmo de vida  
contrastassem 
fortemente.

No entanto, como 
educador, sempre 
fico buscando as se-

melhanças entre as escolas 
em todo o mundo. Por mais 
diferentes que possam pa-
recer à primeira vista, os 
padrões logo emergem. Um 
paralelo que eu não espe-
rava encontrar quando fui 
nomeado para o cargo de 
diretor da St. Paul’s School, 
em outubro de 2019, era que 
as escolas na Grã-Bretanha 
e no Brasil seriam fechadas 
para os alunos por conta 
da pandemia do novo Co-
ronavírus. 

Assim como em meu 
último semestre na Grã-
-Bretanha, meu primeiro 
semestre no Brasil foi uma 
existência solitária em meio 
a salas de aula e corredores, 
campos e refeitório vazios. 
Os professores de ambos 
os países enfrentam o de-
safio do ensino online com 
energia e criatividade, os 
pais adaptaram suas vidas 
à medida que suas casas 
se tornaram espaços de 
ensino e os alunos tiveram 
que ajustar seus hábitos de 
aprendizagem para se ade-
quarem ao mundo virtual. 
No começo, foi tudo um 
tanto irreal. Alguns sauda-
ram o ensino online como o 
novo futuro brilhante para 
a educação. 

Para outros, foi um ex-
pediente do momento e 
as limitações do currículo 
online foram aceitas como 
inevitáveis, mas temporá-
rias, à medida que lutamos 
contra o vírus.

Sete meses depois e nin-
guém mais tem a fantasia 
de que as crianças podem 
aprender mais rápida ou 
eficazmente online, se com-
parado ao ensino na sala de 
aula. Ninguém mais pode 
negar o custo emocional 
e físico que o fechamento 
de escolas tem causado às 
crianças. 

Passar hora após hora 
em uma tela, fazendo uma 
quantidade limitada de 
exercícios físicos, isolando-
-se das realidades de inte-
ração física e social – tudo 
isso deixará cicatrizes em 
uma geração já atingida por 
uma cultura de mídia social 
generalizada.

Por essa razão, enquanto 
o mundo tropeça para sair 
da quarentena e dá alguns 
passos em falso ao longo 
do caminho, a reabertura 
das escolas vem sendo 
priorizada pela maioria dos 
governos.

Em São Paulo, porém, as 
escolas continuam fecha-
das e a data prevista para 
uma reabertura parcial 
foi adiada mais uma vez. 
Como o país enfrenta um 
desafio extremo no enfren-
tamento da pandemia, não 
há dúvida de que as auto-
ridades locais enfrentam 

uma escolha difícil. Como 
um convidado neste país, 
não é minha função dizer 
aos representantes eleitos 
como fazer seu trabalho ou 
julgar aqueles que têm que 
tomar decisões difíceis das 
quais dependem vidas. 

Mas também estou ciente 
de que nenhum plano de 
reabertura de escolas está 
isento de riscos, e de que 
os danos que esta doença 
pode infligir a indivíduos 
e comunidades não devem 
ser subestimados. Ao traçar 
uma saída para essa situa-
ção, é importante conside-
rar também o custo final de 
manter a atual proibição de 
reabertura das escolas. Ao 
manter as crianças longe de 
suas salas de aula, não es-
tamos apenas atrapalhando 
seu progresso acadêmico, 
mas negando-lhes a opor-
tunidade de socializar, de-
senvolver e crescer juntos 
em uma comunidade física 
de aprendizagem. 

As realidades sedentá-
rias da vida online não 
contribuem em nada para 
desenvolver nossos jovens 
a serem saudáveis e ativos. 
O custo para a saúde mental 
de uma geração que não 
teve a oportunidade de se 
reunir e absorver toda a am-
plitude das experiências da 
infância deve ser ponderado 
cuidadosamente contra a 
ameaça representada pela 
pandemia.

A maioria das evidências 
disponíveis sugere que as 
crianças em idade escolar 
correm, no mínimo, o risco 
de contrair ou transmitir a 
Covid-19. Mas, em um mo-
mento em que shopping, ba-
res, restaurantes, salões de 
beleza, academias e praias 
estão reabrindo para todas 
as idades, nossas escolas 
seguem fechadas e vazias.

Mas nossos filhos não 
devem ser educados para 
acreditar que o mundo pode 
se tornar livre de riscos. Eles 
precisam entender que os 
riscos requerem gerencia-
mento e que há uma dife-
rença entre tomar medidas 
cuidadosas para alcançar 
um resultado positivo, por 
um lado, e ser imprudente, 
por outro. Tais medidas 
devem incluir verificações 
regulares de temperatura, 
estações de higienização 
das mãos, sistemas uni-
direcionais, salas de aula 
ventiladas e distanciamento 
social sempre que possível. 

Os que correm maior ris-
co - funcionários e alunos 
- podem precisar continu-
ar online por enquanto, 
mas o custo social de não 
socializar nossos filhos, 
com a segurança e o mais 
rápido possível, não deve 
ser subestimado. Um pro-
grama de reabertura das 
escolas pode ser cauteloso 
e gradual, necessitando de 
ajustes ocasionais ao longo 
do caminho. 

Ao tentar derrotar uma 
emergência de saúde a 
curto prazo, devemos estar 
atentos ao custo disso para o 
desenvolvimento educacio-
nal, físico, social, emocional 
e mental de nossos jovens a 
longo prazo.

(*) - É diretor da St. Paul's School, 
em São Paulo.

Titus Edge (*)
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Comunicação com a equipe no 
home office: desafio e oportunidade

Marcio Tamura (*)

Muitas empresas foram pegas 
de surpresa pela necessidade 
de home office e outras tantas 

não estavam preparadas para utilizar 
essa modalidade 100% do tempo. A 
estrutura necessária em termos de 
equipamentos tornou-se a primeira 
preocupação das organizações, de 
forma compreensível. Mas ao longo do 
tempo, aperfeiçoar a comunicação com 
as equipes e, mais ainda, a comunica-
ção individual com cada colaborador, 
mostrou-se igualmente essencial.

Quando eficiente, a comunicação com 
a equipe melhora o fluxo de trabalho 
e o alinhamento da empresa como um 
todo. A nova realidade nos conduziu à 
utilização em massa de aplicativos de 
mensagens e softwares de conferên-
cias em vídeo para manutenção dos 
relacionamentos profissionais. Estes 
recursos, claro, já vinham sendo utili-
zados anteriormente, porém não com 
tanta relevância, e também não sendo 
a única opção possível, como é o caso 
agora. E eles trazem inúmeras vanta-
gens, indiscutíveis.

Reuniões de sprint e fechamento, 
salas de conversa para integração e 
informação de todos os profissionais 
da empresa têm sido bastante comuns, 
com comunicações essenciais gerais. 
Aos poucos, a rotina levou as empresas 
a buscarem soluções mais específicas, 
com contato individual ou comparti-
lhado apenas para algumas áreas que 
necessitam trocar mais informações.

Também aprendemos a compartilhar 
mais da nossa rotina, como o ambiente 
em que trabalhamos de casa, os ruídos e 
cenários específicos de nossa residência 
e parte de nossa intimidade, tudo isso 

Neste contato mais profundo com 
nossos colaboradores, temos uma nova 
e grande oportunidade: estabelecer 
parcerias mais sólidas e relevantes. 
Com pequenas atitudes que vão além 
do fluxo de trabalho, é possível au-
mentar a sensação de pertencimento, 
fortalecer vínculos e proporcionar 
momentos de descontração e acolhi-
mento.

O aumento da produtividade tem 
sido aclamado como um dos princi-
pais benefícios do home office, mas a 
verdade é que a interação presencial 
é inerente ao ser humano. É possível 
que o cenário pós-pandemia contem-
ple mais períodos de trabalho em casa 
do que anteriormente, com métodos 
híbridos de trabalho. Mas a verdade é 
que os períodos de convivência social 
e de comunicação aberta e presencial 
ganharão cada vez mais sentido.

(*) É diretor do Grupo Atai

A comunicação com os colaboradores nunca foi tão fundamental. Em tempos de isolamento social e 
home office impostos pela quarentena, ela assume um papel ainda mais importante, não apenas no 
sentido de proporcionar planejamento, atualização e troca de ideias, mas também com relação ao estado 
emocional das pessoas que integram as organizações.

contribuindo para maior exposição de 
cada um de nós, ao mesmo tempo em 
que nos tornamos mais isolados. Inter-
rupções causadas por crianças e animais 
tornaram-se comuns e até aceitáveis.

Muitos profissionais, principalmente 
em grandes cidades, moram sozinhos 
e estão isolados de suas famílias. Por-
tanto, temos ainda que olhar com mais 
profundidade para o ser humano por 
trás do computador. A quarentena e o 
afastamento social têm feito disparar 
o número de casos de doenças, como 
depressão e ansiedade. Assim, as comu-
nicações de trabalho por vídeo podem 
também cumprir o papel de verificar 
reações, linguagem corporal e demais 
atitudes que possam demonstrar o 
estado emocional do colaborador. É 
também papel da organização avaliar 
a equipe neste quesito, já que toda a 
transformação trazida pelo home office 
deixou uma linha tênue entre o lado 
pessoal e profissional.

A demanda por seguros para riscos 
cibernéticos cresceu 10% depois que 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) brasileira entrou em vigor, em 
18 de setembro. A maior procura já 
era uma tendência verificada em 2019, 
quando houve um crescimento de 75% 
no número de cotações do Proteção 
Digital, seguro cibernético da Zurich.

Segundo o Superintendente de Li-
nhas Financeiras e Seguro Garantia 
da Zurich no Brasil, Fernando Saccon, 
como a legislação tem o propósito 
de zelar pela privacidade dos dados 
dos consumidores, preservando-os 
de exposição indevida ou de ataques 
cibernéticos, o que antes era curiosi-

dade por parte das empresas, passou 
a ser uma necessidade. “O seguro 
cibernético é universal, já que compa-
nhias de todos os portes e segmentos 
de atuação hoje estão conectadas, em 
maior ou menor grau, à internet e 
precisam proteger os dados”, afirma.

De acordo com o executivo, nesses 
casos o seguro cibernético oferece 
mais que uma cobertura, pois pro-
porciona assistência – um serviço de 
resposta a incidentes, já que ajuda as 
companhias a entenderem os riscos 
a que estão expostas e aponta gaps.

Os ciberataques, assim como o co-
lapso da infraestrutura da informação, 

já figuravam na lista dos 10 maiores 
temores de riscos na próxima década, 
segundo o Global Risk Report 2020, 
produzido pela Zurich Insurance 
Group em parceria com o WEF e a 
Marsh & MacLennan. O documento, 
lançado em janeiro deste ano, também 
apontou a “fraude ou roubo de dados” 
como riscos de maior probabilidade 
de acontecer.

Já “colapso da infraestrutura da 
informação” e “ataques cibernéticos” 
estavam na 6ª e 8ª posição de risco 
em termos de impacto. O ranking foi 
feito a partir de cinco categorias de 
classificação: tecnológica, ambiental, 
geopolítica, social e econômica.

Aumenta procura por seguro cibernético após LGPD

News@TI 

Tecnologia que monitora distanciamento 
social

@Na volta às operações, empresas multinacionais como Usiminas, 
Gerdau e Termium aderiram a uma solução tecnológica que mo-

nitora a distância segura entre funcionários para garantir os protocolos 
de segurança exigidos durante a pandemia da COVID-19. Em caso de 
aproximação igual ou inferior a dois metros, o colaborador recebe um 
alerta no celular indicando a necessidade de afastar-se. A tecnologia 
“Zapt Contact Tracing” foi desenvolvida em virtude da pandemia pela 
startup brasileira Zapt Tech, sediada em Minas Gerais.

25 vagas de emprego para atuar 
no Brasil e exterior

@A SoftExpert está contratando profissionais para 25 vagas 
de emprego no Brasil e exterior. As principais oportunidades 

são para a área de Tecnologia, entre os cargos estão DevOps, DBA, 
Desenvolvedor PHP e Desenvolvedor JAVA. Há oportunidades para 
outros setores também, como Comercial, Qualidade, RH e Serviços. 
A companhia oferece salário compatível com o mercado, além de 
vantagens como: auxílio-mudança, bônus anual, auxílio-graduação, 
pós-graduação e curso de idiomas. Além disso, a empresa conta 
com programa de indicação de funcionários; cursos online 100% 
gratuitos e produzidos pela SoftExpert, plano de saúde, plano 
odontológico, seguro de vida e convênio com farmácias e livrarias. 

Os interessados podem conferir mais detalhes sobre as vagas em 
https://softexpert.recruiterbox.com/.

Programa de Estágios DMCard 2021

@Até o dia 30 de outubro estarão abertas as inscrições para o Pro-
grama de Estágios DMCard 2021. São dez vagas para estudantes 

do ensino superior em Engenharia, Matemática, Estatística, Ciência 
da Computação ou Física que vão atuar em diversas áreas da empresa, 
todas em sua sede, na cidade de São José dos Campos (SP). O principal 
objetivo do Programa é preparar jovens talentos para posições na área 
de Risco (Data Science) da DMCard, formando profissionais estratégi-
cos para a liderança do negócio (https://alliancarh.com.br/dmcard/.).

Easy Live e Tinder fecham parceria

@A Easy Live e o Tinder fecharam parceria e passam a oferecer para 
aos usuários do Banrisul, Livelo, Esfera e Viva! Experiências planos 

de assinatura com até um ano de acesso. São duas opções: Plano Gold, o 
mais caro do Tinder que permite ao usuário visualizar quem curtiu o seu 
perfil, dá acesso ao Passaporte, serviço do app onde é possível acessar o 
aplicativo de outras cidades, oferece cinco super likes por dia, um Boost 
por mês, que mostra o perfil em destaque por região, curtidas ilimitadas e 
restrição de visualização do perfil. De trinta dias até um ano de acesso. Outro 
plano é o Tinder Plus que tem todos os recursos do Tinder Gold, menos 
a habilidade de ver quem curtiu o perfil do usuário. Esse vale de sete dias 
até um ano de acesso (https://catalogo.easylive.com.br/produtos/tinder).

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik
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D - Passatempos e Games 
O Dia da Criança é uma ótima oportunidade de criar novas brincadeiras 
e passatempos para os pequenos, especialmente se toda a família estiver 
junto. A Ford montou um site especial, o Ford Family Fun Hub, com 
atividades que vão desde desenhos de carros para colorir, ligar os pontos, 
labirintos e caça-erros, até instruções para montar um carro de papel e 
uma animação em “slow-motion”. Outra opção divertida são os games de 
corrida que permitem pilotar carros clássicos da Ford, como o Mustang 
e o GT, seja no PC ou em consoles como Playstation, Wii e Xbox. Para a 
versão em português, entr no site (http://www.fordfamilyfunhub.com/) e 
selecione a bandeira do Brasil no canto direito no alto da tela. Bom jogo!

E - Reconhecimento Facial 
Um projeto idealizado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra) em 
parceria com o Serpro, empresa de TI do Governo Federal, pretende 
tornar mais eficiente o processo de embarque nos aeroportos e mais 
seguras as viagens aéreas. Por meio da identificação biométrica, baseada 
no reconhecimento facial, o projeto ‘Embarque Seguro’ começou a ser 
testado desde a última quinta-feira (8), no Aeroporto Internacional de 
Florianópolis. Por enquanto, apenas voluntários vão testar a nova tecnolo-
gia. A intenção do Governo Federal é implantar o projeto paulatinamente 
nos principais aeroportos do país, quando a solução estiver aprovada.

F - Planejamento Financeiro
No contexto da pandemia, momentos desafiadores foram vivenciados em 
isolamento social, como: redução de salário, fechamento de comércios e 
auxílio emergencial. O cenário imprevisível junto às incertezas econômi-
cas exigiu uma adaptação e flexibilidade mais assertiva e cuidadosa das 
finanças. Foi pensando nesses novos tempos e nos desafios que essa nova 
realidade trouxe que a Planejar - Associação Brasileira de Planejadores 
Financeiros disponibilizou o e-book “Planejamento Financeiro em tempos 
de incerteza”, material com orientações práticas sobre planejamento 
financeiro. O conteúdo gratuito foi dividido em três tópicos: 1) Cuide 
Você, 2) Zele pela sua Organização Financeira e 3) Pense no seu Futuro, 
agrupando as informações de forma facilitada para a consulta do leitor. 
Material disponível em: (https://www.planejar.org.br/).

G - Cursos para Executivos 
Os cursos da VIEX são direcionados a executivos e gestores que já 
exercem suas atividades e procuram um aperfeiçoamento além do que 

A - Qualificação Técnica
O Conselho Federal de Contabilidade abre, no próximo dia 19, as ins-
crições para os Exames de Qualificação Técnica (EQT), destinado a 
auditores independentes e peritos contábeis, interessados em fazer parte 
do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis e do Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes. Com taxa de R$ 150 por prova, que serão apli-
cadas de forma online. O EQT engloba as provas de Qualificação Técnica 
Geral e as específicas para a CVM, Banco Central, Susep e Previc. Já o 
EQT para registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis avalia o 
nível de conhecimento e a competência técnico-profissional necessários 
ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil. Mais 
informações no site: (www.cfc.org.br).

B -  Temperatura por Biometria 
A Montreal, uma das maiores empresas de TI do país, acaba de lançar 
uma solução pioneira na área de saúde. Trata-se de um sistema de 
medição de temperatura corporal por meio de biometria. A tecnolo-
gia permite identificar, logo na entrada de um hospital ou no acesso 
a ambientes corporativos ou residenciais, se uma pessoa está com 
febre através da leitura de seus dados biométricos faciais. O siste-
ma é capaz de medir a temperatura a até 0,8m de distância e com 
precisão de 0,3°. O mPassFever é uma importante ferramenta para 
evitar a contaminação por doenças infectocontagiosas. A medição 
de temperatura é feita sem qualquer contato físico e de maneira 
instantânea – leva, em média, menos de um segundo. Saiba mais em: 
(www.montreal.com.br).

C - Vídeos Indígenas 
Estão abertas as inscrições para a 2ª Mostra de Vídeos Indígenas 
da UFSCar, que  objetiva colaborar com a divulgação de obras 
audiovisuais desenvolvidas por povos indígenas e que expressam 
suas diversidades sociais, culturais e suas lutas por direitos. As te-
máticas devem estar pautadas nas perspectivas dos povos indígenas 
e abordar temas relacionados aos aspectos culturais, religiosos, 
artísticos, à organização política, comunitária, econômica, social, 
à territorialidade, à saúde e à valorização de línguas originárias. 
Interessados devem consultar o edital em (https://bit.ly/33nmqmV) 
e as inscrições devem ser feitas em formulário eletrônico (https://
forms.gle/Vhz6fFrVr5hrmDx78). 

pode ser encontrado em instituições tradicionais de ensino. A progra-
mação é desenvolvida dentro da realidade do mercado, em conjunto 
com empresas, consultores, governos e especialistas. Os instrutores são, 
necessariamente, atuantes no mercado e com notória especialização e 
reconhecimento. São atores destacados com didática comprovada e 
compromisso com o desenvolvimento dos alunos. Os cursos são rea-
lizados online utilizando plataforma de fácil acesso. Além do instrutor 
haverá a participação de um moderador que auxiliará na condução do 
treinamento, no esclarecimento de dúvidas e no envolvimento entre os 
participantes. Outras informações: (https://www.viex-americas.com/).

H - Trainee da Nestlé 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2021 da Nestlé Bra-
sil, disponíveis pelo site (www.traineenestle2021.com.br). O processo será 
conduzido de forma digital, tanto para atender critérios de saúde e segurança 
quanto para democratizar o acesso à iniciativa. A iniciativa está aberta para 
candidatos de todo o Brasil. Após a etapa de inscrições, o processo seguirá 
com testes online, dinâmica de grupo, painel virtual, entrevistas online e etapa 
final. Todas as fases levam em consideração o conceito de gamificação e a 
etapa final trará desafios baseadas em cases reais da companhia, pensando em 
soluções com olhar voltado para a inovação. O processo envolverá diferentes 
tecnologias para fazer com que o candidato, mesmo a distância, consiga en-
tender como é fazer parte da Nestlé e conheça um pouco mais da empresa. 

I - Professores de Jiu-Jitsu 
Que o Jiu-Jitsu Brasileiro é conhecido mundialmente e adorado por todos 
não é nenhuma novidade. Atletas do mundo todo buscam academias que 
o ensinam para aprenderem a arte suave. Em Dubai, por exemplo, o Jiu-
Jitsu é ensinado nas escolas e toda a força policial passa por treinamentos 
com professores especializados e em sua grande maioria brasileiros. São 
pessoas nascidas no Brasil que ganharam o mundo com aulas e workshops 
nos mais variados países. Entretanto, os brasileiros que querem ganhar o 
mundo com o Jiu-Jitsu ainda pecam muito em uma preparação: falar Inglês. 
Rodrigo Bucollo, criador do método da Best View Inglês e do curso Black 
Belt Communication, afirma que há muito espaço ainda não preenchido 
por brasileiros no mundo! Saiba mais em: (www.bestviewingles.com/bestjj).

J - Huawei ICT Competition
Tornar o mundo totalmente inteligente e conectado não passa somente 
por fornecer os melhores equipamentos e soluções do ecossistema global 
de Tecnologia da Informação e Comunicação. Também é preciso investir 
em pessoas. Há 22 anos no Brasil, a Huawei já treinou mais de 30 mil 
profissionais em diversas iniciativas educacionais, diretas ou por meio de 
parceiros. E uma das mais importantes delas, o Huawei ICT Competition, 
ganha a sua edição também em 2020. O Brasil será representado na 
etapa mundial dessa competição por seis universitários de instituições 
do Ceará e Paraíba. Os estudantes brasileiros conquistaram vaga na 
fase mundial após etapa nacional e continental. A final da competição 
será realizada em novembro. Mais informações: (https://e.huawei.com/
br/news/ebg/2020/ict-competition-brazil-2019-2020).

O que é importante 
para que um 

fornecedor se destaque 
no meio digital

A transformação 
digital é realidade 
há alguns anos

A pandemia da Co-
vid-19, além de re-
forçá-la, mostrou 

como é importante as em-
presas estarem presentes 
no universo online. Para 
fornecedores, essa afirma-
ção é ainda mais relevante, 
uma vez que o ambiente 
virtual aumenta a exposi-
ção de marca, produtos e 
serviços.

Posicionar-se correta-
mente na internet é uma 
tarefa complexa, que exige 
facilitadores para que o 
processo seja mais rápido e 
assertivo. Entre as soluções 
existentes, está o market 
place – que além de evitar 
o trabalho e investimento 
de criar sua própria loja 
online, facilita o gerencia-
mento de oportunidades 
e cotações ao apresentar 
pedidos, históricos de 
negócios e análises de de-
sempenho em uma única 
ferramenta.

Os e-marketplaces já 
estão consolidados na 
internet. Esse modelo de 
negócio abriu um leque de 
oportunidades para todos 
os segmentos e portes 
de empresas. A ideia por 
trás do conceito é ajudar 
as companhias a se exibir 
e aumentar suas vendas. 
Para os fornecedores, fazer 
parte de um e-marketplace 
significa aumentar a expo-
sição de seus produtos e 
serviços para milhares de 
potenciais compradores. 
Isso possibilita que a em-
presa amplie suas vendas 
com baixo investimento e 
menor esforço.

Para aumentar as chan-
ces de fechar negócios, é 
importante manter os da-
dos de cadastro atualizados 
no ambiente online, com 
informações como localida-
de, área de atuação e lista 
de produtos. Deste jeito, as 

buscas se tornam mais as-
sertivas, o que aumenta as 
chances de um comprador 
encontrar a empresa.

Além da busca ativa dos 
compradores, as soluções 
de e-marketplace forne-
cem recomendações, su-
gestões e oportunidades de 
negócios, tudo baseado nos 
indicadores transacionais 
históricos dos fornecedo-
res e na qualidade de regis-
tro. Este, talvez, seja o meio 
mais rápido e barato para 
gerar leads e aumentar a 
receita com novos clientes.

Investir em tecnologias é 
outro passo fundamental. 
Ferramentas em mode-
los SaaS (software as a 
service), por exemplo, 
permitem que os regis-
tros de entrada e saída de 
produtos, novos negócios, 
cotações e históricos este-
jam disponíveis na nuvem 
– o que facilita o acesso 
dos colaboradores a essas 
informações de qualquer 
hora e lugar.

Outra tecnologia que 
pode funcionar como aliada 
no protagonismo online é a 
inteligência artificial – que 
auxilia na análise de dados 
dos clientes (internos e do 
mercado), otimizando a 
tomada de decisões. Nesse 
mesmo caminho, soluções 
IoT (internet das coisas) 
facilitam a análise prediti-
va, e permitem a previsão 
de demandas e a criação de 
soluções de forma rápida e 
eficiente.

Em linhas gerais, é pre-
ciso se manter atualizado 
no que há de mais inovador 
do mercado! Há centenas 
de empresas que já ocu-
pam seu lugar ao sol no 
ambiente digital. Com essa 
perspectiva, acompanhar o 
que há de novo, e entender 
a melhor forma de aplicar 
ao seu negócio, pode garan-
tir maior visibilidade e mais 
oportunidades de vendas.

(*) - É Diretor de Produtos e Marketing 
do Mercado Eletrônico.

Fabrizio Tassitano (*)

Entre os produtos com maiores aumentos de preço estão o óleo de 
soja (27,54%) e o arroz (17,98%).
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A alta dos alimentos 
foi maior do que a 
observada em agos-

to, de 0,78%. Os dados do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
foram divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

A alta dos alimentos ocor-
reu principalmente por 
causa da refeição dentro do 
domicílio, que subiu 2,89%. 
Entre os produtos com maio-
res aumentos de preço estão 
o óleo de soja (27,54%) e o 
arroz (17,98%). O tomate 
teve alta de 11,72%; o leite 
longa vida, 6,01%, e as car-
nes, 4,53%. 

“O câmbio num patamar 
mais elevado estimula as ex-
portações. Quando se expor-
ta mais, reduz os produtos 
para o mercado doméstico 

Aumentou a 
Inflação para 
famílias com 
renda mais 
baixa

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a inflação para fa-
mílias brasileiras com renda 
até cinco salários mínimos, 
teve alta de preços de 0,87% 
em setembro deste ano. A 
taxa ficou acima do 0,36% 
registrado pelo INPC em 
agosto e é o maior índice 
de inflação para um mês 
de setembro desde 1995 
(1,17%). De acordo com o 
IBGE, com o resultado de 
setembro, o INPC passou a 
acumular taxas de 2,04% no 
ano e de 3,89% em 12 meses. 

As taxas do INPC ficaram 
acima daquelas observadas 
pela inflação oficial (IPCA), 
que foram de 0,64% em 
setembro, 1,34% no ano 
e 3,14% em 12 meses. De 
acordo com o INPC, em 
setembro os produtos ali-
mentícios subiram 2,63%, 
bem acima da taxa de agosto 
(0,80%). Já os não alimen-
tícios apresentaram alta de 
preços de 0,35%, também 
acima da taxa de agosto 
(0,23%) (ABr).

Alimentos puxam alta de preços 
em setembro, aponta o IBGE

O grupo de despesas com alimentação e bebidas teve uma alta de preços de 2,28% em setembro, e foi 
o principal responsável pela inflação oficial no mês, de 0,64%

o de transportes (0,70%), 
cuja alta de preços foi pu-
xada pela gasolina (1,95%), 
óleo diesel (2,47%), etanol 
(2,21%) e passagens aéreas 
(6,39%). Também tiveram 
altas de preços os grupos 
artigos de residência (1%), 
habitação (0,37%), vestuá-
rio (0,37%), comunicação 
(0,15%) e despesas pessoais 
(0,09%).

Por outro lado, saúde e 
cuidados pessoais tiveram 
deflação (queda de preços) 
de 0,64%, principalmente 
devido ao item plano de saú-
de, cujos preços recuaram 
2,31% devido à decisão da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) de sus-
pender até o fim do ano os 
reajustes dos planos. Educa-
ção também teve deflação de 
0,09% (ABr).

e, com isso, temos uma alta 
nos preços. Outro fator é a 
demanda interna elevada, 
que por conta dos programas 
de auxílio do governo, como 
o auxílio emergencial, tem 
ajudado a manter os pre-
ços num patamar elevado. 

No caso do grão de soja, 
temos ainda forte demanda 
da indústria de biodiesel”, 
explicou o pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov.

Outro grupo de despesas 
com impacto importante na 
inflação em setembro foi 

Caiu para 33,8 milhões número de 
pessoas rigorosamente isoladas

relação à semana anterior.
Outro grupo que permaneceu 

estável foi o formado por aque-
les que não adotaram qualquer 
medida de restrição, somando 
6,5 milhões de pessoas, ou 
3,1% da população. Para a co-
ordenadora da pesquisa, Maria 
Lucia Vieira, a flexibilização do 
isolamento social é uma tendên-
cia que vem sendo observada 
desde que o tema passou a ser 
levantado. “Toda semana tem 
cada vez menos pessoas que 
ficam rigorosamente isoladas 
dentro de casa e elas passam 
para uma medida um pouco 
menos restritiva, que é sair para 
resolver algumas coisas”, disse 
a pesquisadora, em nota.

Segundo Maria Lucia, a flexi-
bilização também levou parte 
da população a buscar nova-
mente o mercado de trabalho. 
“As pessoas estão, semana a 
semana, voltando a procurar 

trabalho ou a trabalhar. A 
pandemia vem deixando de 
ser a principal causa de as pes-
soas não buscarem trabalho”, 
disse. Na terceira semana de 
setembro,  houve queda de 
cerca de 859 mil na população 
que não estava ocupada e 
que apontava como motivos 
para não procurar emprego a 
pandemia ou não encontrar 
vagas na localidade. 

Esse contingente passou a 
ser formado por 15,4 milhões 
de pessoas. A população ocu-
pada foi estimada em 83,7 
milhões, o que é considerado 
estatisticamente estável na 
comparação com a semana 
anterior, quando eram 82,6 
milhões de ocupados. O 
número de desempregados 
também se manteve estável, 
totalizando 13,3 milhões. Com 
isso, a taxa de desemprego foi 
de 13,7% (ABr).
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Cerca de 5,1 milhões de pessoas interromperam o isolamento.

O número de pessoas ri-
gorosamente isoladas para 
contenção da pandemia da 
Covid-19 caiu em 1,6 milhão 
entre a segunda e a terceira 
semana de setembro, tota-
lizando 33,8 milhões. Cerca 
de 5,1 milhões de pessoas 
interromperam as medidas 
mais rígidas de isolamento 
nas três primeiras semanas de 
setembro. Os dados constam 
da edição semanal da pesquisa 
Pnad Covid-19, divulgada pelo 
IBGE. O grupo das pessoas 
que reduziu o contato, mas 
continuou saindo ou receben-
do visitas, aumentou em 2,4 
milhões na terceira semana 
de setembro. 

Segundo o IBGE, pela 
primeira vez, desde junho, 
esse é o maior grupo entre os 
pesquisados, representando 
40,5% da população brasileira. 
As pessoas que adotaram esse 
comportamento mais flexível, 
agora, somam 85,7 milhões. 
Anteriormente o maior grupo 
entre a população era formado 
por pessoas que ficavam em 
casa e só saíam por necessida-
de básica, que, na semana de 
13 a 19 de setembro represen-
tavam 39,9% dos brasileiros. 
Essa parcela da população é 
formada por 84,4 milhões de 
pessoas, ficando estável em 
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Como fazer negócios 
depois de 2020?

Vivenciamos ao 
longo deste ano, 
que agora se 
encaminha para o 
fim, diversos desafios 
sociais, familiares e 
profissionais

A pandemia trouxe 
uma nova perspecti-
va sobre como viver 

e trabalhar em um mundo 
quase que completamente 
dependente do digital. Mas, 
mesmo com o rápido avan-
ço da internet nesse perí-
odo de quarentena, muita 
gente ainda se pergunta: 
Como será que faremos 
novos negócios depois de 
2020? Obviamente essa 
é uma pergunta retórica 
nesse momento. 

Será necessário que a 
gente vivencie dia após 
dia de 2021 e depois da 
vacina, para ir encontrando 
novos caminhos. Mas se há 
algo que podemos declarar 
desde já é que definitiva-
mente não voltaremos ao 
que era antes da Covid-19 
atingir boa parte do mun-
do. Parece clichê falar em 
novo normal e eu concordo, 
principalmente porque 
estamos comentando so-
bre uma transformação 
tão profunda daquilo que 
estávamos acostumados, 
que o correto mesmo seria 
apenas “novo”.  

Nova forma de contratar 
e reter talentos, de reunir 
as equipes, novas regras 
de segurança e higiene, e 
diversos novos momentos 
acontecerão conosco em 
um futuro próximo. Quanto 
ao que tange aos negócios, 
a tendência é que eles acon-
teçam de forma mais madu-
ra no ambiente digital. 

Percebemos que nem 
sempre é preciso pegar um 
avião, fechar um hotel e re-
servar uma sala de reunião 
para assinar um contrato 
ou alinhar expectativas, 
por exemplo. Isso deve 
prevalecer mesmo quando 
pudermos retomar nossa 
rotina. 

Para desenvolver e fo-
mentar seu negócio tam-
bém será necessário ter 
uma mentalidade com-
pletamente focada no 
ambiente digital. Afinal, 
percebemos que antes da 
pandemia estar na internet 
era um ‘nice to have’, mas 
agora e depois que tudo 
passar é um ‘must to have’, 
não dá mais para estar com 
o foco apenas no offline. 

E quem ainda não enten-
deu todas essas mudanças, 
infelizmente precisa correr 

contra o tempo. Na internet 
todo mundo tem opinião, 
serviços e produtos estão 
constantemente em avalia-
ção. Então saber entender 
essa dinâmica, em como 
agir e como planejar cada 
passo é extremamente im-
portante. Não adianta estar 
online e não acompanhar 
como tudo se desenrola ali. 

O público-alvo também 
é impactado, podem ser as 
mesmas pessoas, mas atin-
gi-las no offline é totalmen-
te diferente do ambiente 
online. A personalização, 
o tom da mensagem, as 
ferramentas utilizadas para 
chegar até o consumidor, 
tudo é cuidadosamente 
pensado especificamente 
para o e-commerce (ou o 
mais atual entendimento, 
a camada de Digital Com-
merce do negócio) e ter ao 
lado especialistas na área 
pode fazer total diferença. 

O comunicador digital, 
aliás, deve figurar entre as 
principais profissões em 
ascensão nos próximos 
rankings. É ele quem dire-
cionará de forma mais as-
sertiva todo esse processo. 
O mundo pós-pandemia do 
novo Coronavírus ainda é 
uma incógnita em muitos 
aspectos e como disse 
antes, só vivendo para en-
contrar os caminhos. 

Mas tendências que vi-
nham se concretizando 
antes de tudo e tomaram 
força ao longo desse ano 
desafiador, devem perma-
necer e ditar uma nova for-
ma de vivenciar e explorar 
a internet, especialmente 
no que tange à dinastia dos 
dados e da personalização 
das interações com cada 
cliente, usuário e consu-
midor. 

Estamos falando de or-
ganismos empresariais e 
ecossistemas de soluções 
e fornecedores totalmente 
novos e que demandam 
novas expertises até aqui 
tratadas como secundá-
rias ou apenas desejáveis. 
Estratégias e abordagens 
genéricas não serão perdo-
adas e to pouco aderentes 
junto aos consumidores 
deste mundo com maturi-
dade digital superior. 

Precisamos estar em 
alerta, porque a principal 
característica da internet é 
o imediatismo, tudo acon-
tece e passa muito rápido, 
e se você perder o timing, 
não se sentará no corredor 
e ficará esperando o próxi-
mo voo. 

(*) - É CEO DRIVEN.cx, diretor da 
ABCOMM e do IBEVAR e VP do 

POPAI Brasil, além de professor na 
FIA, IBMEC, IED e ComSchool.

Fabrizzio Topper (*)

No entanto, segundo especialista 
Alex Corcioli - CPO da plata-
forma de serviços financeiros 

Donus - o pior ficou pra trás e o setor 
é uma das tendências de investimento 
para os próximos anos.

Foodservice é o mercado que com-
preende alimentação fora do ambiente 
de casa, ou seja, lanches e bebidas que 
são entregues por delivery. De acordo 
com Corcioli, os serviços que oferecem 
conveniência ao consumidor tendem a 
crescer aceleradamente nos próximos 
anos. “De um lado temos as pessoas 
que estão mais abertas à conveniência 
e praticidade, do outro as pessoas que 
começaram a valorizar momentos de 
lazer em família e amigos e usufruem 
de serviços de entrega de alimentos. 

Ambos os comportamentos mostram 
que o foodservice vai crescer muitos 
nos próximos meses”, afirma. Pensando 
em alternativas para o setor, o espe-
cialista elencou três tendências para 
o empreendedor que quer investir em 
foodservice ainda em 2020. 
	 •	Conveniência é a palavra chave 

- Com a flexibilização da quarentena 
e retorno dos trabalhadores às ruas, 
o consumo imediato de refeições se 
mantém em potencial. Dessa forma, 
a oportunidade torna-se ampla ao 
abranger refeições rápidas e estri-

Os serviços que oferecem conveniência ao consumidor tendem a crescer.
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ROGERIO BORGES DE SOUZA, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: viúvo, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 29/12/1974, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Artur Borges de Souza e de 
Aparecida Maria Souza. A pretendente: JOYCE SUELEN SANTOS RODRIGUES, profis-
são: assistente financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 20/07/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Jorge Luiz Rodrigues e de Ana Zélia dos Santos.

O pretendente: JOSÉ DE MOURA CAVALCANTE NETO, profissão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 18/11/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joselito de Souza 
Cavalcante e de Monica Gomes de Melo Cavalcante. A pretendente: LUCIANA DOS 
SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, profissão: assistente administrativo, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 06/03/1989, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Luciano 
Alves de Oliveira e de Magda de Souza dos Santos.

O pretendente: WESLEY ROMARIO DA SILVA, profissão: perito criminal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Catanduva, SP, data-nascimento: 14/09/1992, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Marta Moreira da Silva. A 
pretendente: DANIELLE KIMIE KIKUCHI, profissão: estudante, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/08/1996, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Milton Fhitochi Kikuchi e de Erenilda Ferreira de Souza Kikuchi.

O pretendente: GUSTAVO MARIANO FIERI, profissão: tecnólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/08/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Benedito José Fieri e de Sirlei 
Mariano Fieri. A pretendente: FERNANDA VIANA DE SOUZA, profissão: psicóloga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 12/02/1989, resi-
dente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sebastiana Silva Viana.

O pretendente: ROBERTO SELMIKAITIS, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 08/02/1947, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Evaldas Selmikaitis 
e de Adelaide Selmikaitis. A pretendente: VERA LÚCIA DA SILVA, profissão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Garanhuns, Distrito de Miracica, PE, data-
nascimento: 06/10/1965, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Ilda Luzia da Silva.

O pretendente: JOSÉ DANIEL MARCELINO DE MELO, profissão: cabeleireiro, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Orós, CE, data-nascimento: 23/02/1984, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcelino Neto e de Josefa 
Orlêda Marcelino de Melo. O pretendente: UKESLEY DE SOUZA MELO, profissão: 
cabeleireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em Rio Branco, AC, data-nascimento: 
26/04/1990, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Gomes de Melo e de Valderice Barros de Sousa.

O pretendente: ROBERTO MOSTACEDO GIL, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/11/2000, residente 
e domiciliado em Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Margarita Mostacedo Gil. A 
pretendente: ELIANA MEJIA ORELLANA, profissão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: na Bolívia,, data-nascimento: 27/10/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcelino Mejia Salazar e de Bertha 
Orellana Espinoza.

O pretendente: BEIMAR RICARDO QUISPE FLORES, profissão: analista de T.I., estado 
civil: solteiro, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 16/06/1997, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ricardo Quispe Huanca e de Rosa 
Flores de Quispe. A pretendente: PRISCILA BARBARA ORTIZ AMARRO, profissão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 30/10/1985, 
residente e domiciliada no Bom Retiro, São Paulo, SP, filha de Luiz Ortiz Gironda e de 
Basilia Virginia Amarro de Ortiz.

O pretendente: RENATO DA SILVA CARDOSO, profissão: assistente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 25/02/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Cardoso 
Junior e de Ieda da Silva. A pretendente: ANA LETICIA COSTA LOPES, profissão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
10/09/1995, residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP, filha de João Batista 
Costa Lopes e de Zelma Maria Costa Lopes.

O pretendente: MATHEUS MAZALI FERREIRA DA SILVA, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pacaembu, SP, data-nascimento: 16/08/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wesley Ferreira da Silva e de 
Sandra Maria Mazali Silva. A pretendente: VALÉRIA TORRES SILVA, profissão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
10/12/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Flavio 
Rodrigues Silva e de Neusa Aparecida Baptista Torres.

O pretendente: EDGAR DE SOUSA BISPO, profissão: controlador de qualidade, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/03/1972, residente e domiciliado 
em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Benedito Bispo e de Eronisa de Sousa Bispo. A 
pretendente: CAMILA BRESSANI, profissão: montadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 20/02/1988, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Armando Bressani Filho e de Neuzeli Francisca Bressani.

A pretendente: POLIANA VIEIRA DA SILVA, profissão: escriturária administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Miguel Arcanjo, SP, data-nascimento: 12/12/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Hamilton Vieira da 
Silva e de Cleide Novellino. A pretendente: PATRÍCIA VIEIRA DE ALMEIDA ABEDORAL, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 18/02/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Marcos de Jesus Almeida Abedoral e de Edjane Vieira de Araujo.

O pretendente: LUCAS DA COSTA NASCIMENTO, profissão: analista de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/06/1998, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Anderson Luis do Nas-
cimento e de Graziele Batista da Costa. A pretendente: STEPHANIE NATALLE BARROS, 
profissão: auxiliar de cabeleireiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 08/09/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Rogerio Xavier de Barros e de Marcia Verginia Barros.

O pretendente: DAVÍ PINHATA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/09/1963, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de Alziro Pinhata e de Maria Laura Pinhata. A pretendente: 
SÁRA RUBIA DOS SANTOS FARATH, profissão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Guaratinguetá, SP, data-nascimento: 24/06/1958, residente e domiciliada na 
Mooca, São Paulo, SP, filha de José Miguel Farath e de Benedita Maria dos Santos Farath. 
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

Três tendências no setor 
de foodservice ainda em 2020
O foodservice foi um dos mais afetados pela pandemia. O setor sofreu variações, chegando até a ter até 
80% de queda em alguns setores de bebidas, segundo o estudo Foodcheck MacroTrends

tamente funcionais, como marmitas 
e lanches ao longo do dia.

	 •	Delivery e serviço para viagem 
cresceram - Alguns setores dentro 
do foodservice têm performances 
positivas quando comparados à 
2019. O delivery triplicou em rela-
ção ao ano anterior e o serviço para 
viagem. Este movimento se tornou 
uma tendência quando a indústria 
alimentícia passou a entrar nos 
apps de delivery e entregar não 
apenas refeições e sim compras 
de alimentos industrializados para 
consumo a longo prazo.

	 •	Pagamentos via maquininhas e 

apps - Com a pandemia, o brasileiro 
passou a valorizar ainda mais a facili-
dade no pagamento. Uso do dinheiro 
físico vem caindo no Brasil e país 
já é o 4º do mundo em pagamentos 
pelo celular, segundo a consultoria 
Statista. A Donus é uma plataforma 
de serviços financeiros que permite 
ao varejista acompanhar o recebi-
mento do pagamento dos clientes 
direto no aplicativo, por meio de uma 
integração com as maquininhas da 
empresa e usar o saldo disponível 
para pagar contas ou transferências. 
Fonte e mais informações: (www.
soudonus.com.br). 

Monte um estúdio em casa para 
fotografar produtos e vender mais

A
le

xa
nd

re
 A

lv
es

Uma imagem com boa qualidade do produto representa muito 
para as vendas.

As fotos dos produtos são uma das coisas mais impor-
tantes para quem deseja vender online. São elas que 
vão mostrar para o cliente o que ele está comprando e 
que, por muitas vezes, vão encantá-lo e convencê-lo no 
momento de incluir um item no carrinho. Thiago Santos, 
CEO e fundador da e-thinkers, empresa de gestão de 
e-commerce, destaca que para o segmento de varejo, 
principalmente ligado à moda, beleza e artesanato, as 
fotos podem aumentar o número de vendas de uma 
empresa. 

Para ele “uma imagem com boa qualidade do produto 
representa muito das vendas do negócio e isso impacta 
diretamente no faturamento da empresa”. Para os pe-
quenos empreendedores que não podem investir nas 
fotos profissionais feitas em estúdio a dica é montar 
um mini cenário improvisado e tirar as fotos usando a 
câmera do próprio celular. O fotógrafo da e-thinkers 
Alexandre Alves, que tem mais de 25 anos de experi-
ência no ramo, explica que com materiais baratos e de 
fácil acesso é possível produzir boas fotos. 

Materiais necessários:
	 •	1	caixa	de	papelão;
	 •	3	folhas	de	papel	vegetal;
	 •	Fita	crepe;	
	 •	Estilete;
	 •	1	cartolina	branca,	também	é	possível	em	investir	

em outras cores para variar o plano de fundo. 

A primeira a coisa a ser feita para construção do mini 
estúdio é cortar as laterais e partes de cima da caixa, 
deixando cerca de uma margem de três centímetros de 
cada lado. Em seguida é preciso colar os papéis vegetais 
nas laterais e topo onde você acabou de recortar. O 
terceiro passo consiste em colocar dentro a cartolina 
branca. Para dar a sensação de fundo infinito é preciso 

colocar o papel fazendo uma curva entre a base e o topo 
do fundo da caixa. 

Neste passo você pode apenas encaixar a folha e 
prender com fita adesiva, assim é possível trocá-la por 
papéis de outras cores que permitirão variar o plano de 
fundo da imagem. Mas se você vai investir em apenas 
uma folha a dica é apostar no branco, o mais versátil e 
que mais valoriza a maioria dos produtos. 

Para finalizar basta iluminar as laterais com luminá-
rias ou abajures que você possua em casa. Nessa etapa 
você pode fazer testes mudando as luzes de posição até 
encontrar a que mais favoreça a imagem. O fotógrafo 
destaca que é sempre importante utilizar ao máximo a 
luz natural que deixa as imagens mais bonitas. 

O segredo final deve ser a edição, para isto Alexandre 
indica alguns aplicativos gratuitos para celular como 
o Lightroom e o VSCO. “A maioria dos aplicativos 
oferece uma correção automática das fotos, mas eu 
aconselho que a pessoa faça os ajustes manuais de 
exposição, cor, brilho e saturação para que a imagem 
fique nítida e representando a cor verdadeira do 
produto”, finaliza. 

Fonte e mais informações: (http://www.e-thinkers.
com.br/).
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5www.netjen.com.br São Paulo, sábado a terça-feira, 10 a 13 de outubro de 2020

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 Citação Prazo 20 Dias  Proc. 0033779-73.2019.8.26.01 00. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, 
Juiz de Direito da 9ªVC do Foro da Capital, Faz saber ao Co-Executado ZHU-XIAOYUN-ME (CNPJ: 
07.132.492/0001-18), que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Estando o requerido em lugar incerto e não 
sabido, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, Pague a 
dívida apontada na peça inicial deste incidente de cumprimento de sentença Será este edital afixado 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22/09/2020.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1046000-13.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Youssef Ibrahim Hanna ME, CNPJ Nº 13.503.041/0002-23, que Adidas AG 
e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando o 
requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº0018101-84.20 20.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Fer nandes Nery 
Rafael, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Geraldo Espindola  CPF Nº 818.409.508-20, que nos 
autos de cumprimen to de sentança ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.719,36, 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 (art. 525 CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0020628-06.2011.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Alberto Oliveira dos Reis, RG 11.457.270, CPF 076. 057. 
978-42, que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum Cível em fase de Cumpri 
mento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se 
executado o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital da   
penhora que recaiu sobre seguinte bem: os direitos que detém sobre o Lote 10, Quadras NH, do 
loteamento denomi nado Ninho Verde – Gleba II, situado no município de Pardinho, Comarca de 
Botucatu, medindo 14,00m de frente para rua 139; 30m da frente aos fundos de ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com lote 09, do lado esquerdo com 
o lote 11 e nos fundos mede 14,00m e confronte com o lote 21. Encerrando a área de 420m². 
Matrícula de nº 33.129, do livro 02 de Registro Geral do 1º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Botucatu, Estado de São Paulo. Ficando ainda, o executado, intimado de sua 
nomeação para o encargo depositário do imóvel e ciente que não poderá abrir mão do bem 
depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Fica advertido, ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, para apresentação de impugnação nos próprios autos, fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1044489-38. 2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cesar Augusto Vieira Macedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Denise Ferreira Murari, Bras, viúva, empresária, RG Nº 7.351.605-3, 
CPF/MF Nº163.244.698-75,e Roberto Ferreira Machado, bras., solteiro, RG Nº14.866.614, CPF/ MF 
Nº046.359.158-59 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobran 
ça no valor de R$ 5.112,12. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 20, da 
Quadra BJ, do Loteamento Thermas de STA. bárbara – Gleba II (atualmente denominado STA. 
Bárbara Resort Residence II). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1020250-93. 2017.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos Herdeiros Deusimar, qualificação ignorada, e Dayse, qualificação ignorada que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou–lhe ação de Execução de Título extrajudicial 
do valor de R$ 18.366,46, referente ao instrumento particular de reconhecimento de confissão de 
dívidas ora anexado, firmado pelo Executado em favor da exequente. Fica os herdeiros citados por 
meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser 
convertido o arresto sobre os direitos do lote 1, Gleba 1, da quadra DD, localizado no 
empreendimento Santa Barbara Resort Residence, parte ideal que corresponde aos herdeiros, 
Deusimar e Dayse, e a Penhora na parte ideal que corresponde a Welica Silva Almeida Santos, CPF 
Nº 043.770.925-61, em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso 
não pague a dívida exequenda ou garanta a Execução, fica os Herdeiros citados por meio deste 
edital para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos 
do art. 915 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de setembro de 2020. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001826-44. 2017.8.26.0009 A MMa. Juíza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Cristiane Sampaio Alves 
Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de Natalina Benitti Destefano, RG 
8978764, CPF 535.631.158-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o espólio réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital, da Penhora do seguinte 
bem: Terreno correspondente ao lote 15, da quadra "I W", do loteamento denominado Ninho Verde-
Gleba II, situado na zona urbana do Distrito e Município de Pardinho - Comarca de Botucatu-SP, 
medindo 15 m de frente para a Rua 175; 30 m de frente aos fundos, de ambos os lados, dividindo 
do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com parte dos lotes 13 e 14 do lado esquerdo com 
o lote 16, e, no fundo mede 15 m e divide com o lote 10, encerrando a área de 450 m², na quadra 
formada pelas ruas: 175, 167, 168 e 174. Imóvel matriculado no Primeiro Cartório de Registro de 
Imóveis - Comarca de Botucatu - SP, sob nº 17.132, em 12 de agosto de 1993, bem como do prazo 
de 15 dias úteis para ofertar eventual impugnação à penhora, a contar após o prazo deste edital. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo 20 dias. Proc. 1016540-39. 2019. 8. 26. 0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ºV C do Foro da Capital – SP. Faz Saber a MMM Manutenção e 
Montagens Ltda - ME, CNPJ/MF Nº 02.244.330/0001-58, que Momentum Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.493,86. referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra AU e 13 da Quadra AS do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba V. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009150-86. 2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Benedito Alcides de Oliveira, CPF Nº 131.579.958-80, que nos 
autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 33.563,59, 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 (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na for. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2020 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020994-49.2010.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da 
Lei, etc. O Dr. Marcio Estevan Fernandes, Juiz de Direito da 4ª VC da Comarca de Jundiaí - SP, na 
forma da lei, faz saber ao réu Luiz Marcos Melo dos Santos, ausente, incerto, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A Autoban, move contra sí, 
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
31/05/2008, por volta das 16h10min, ao atingir o KM 102 + 440, sentido norte da Rodovia SP-348, 
(Rodovia dos Bandeirantes) o terceiro requerido conduzindo veículo marca M.Bens modelo CS 
1933, cor branca, ano 1988, placa LXY – 0547, de propriedade da primeira requerida, quando, na 
altura do Km 102 + 440 quando segundo relatos do condutor, ao passar pelo posto de pedágio local, 
atingiu e danificou patrimônio público sob concessão da Requerente, vindo em seguida atingir e 
danificar patrimônio público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado 
o respectivo Boletim de Ocorrência nº 00626413 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal 
capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança 
daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. 
Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia 
de R$ 8.279,26, conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 30 de setembro de 2020.  

Teresa Cristina Vannucci Gouvea (Org) - Gerar 
riquezas, em todas suas escalas sociais, culturais e 

profissionais, sem afetar a natureza, antes, devolvendo-lhe o que 
de si houvera sido retirado. Essa é a postura ética da economia 
circular. Oito profissionais, nacionais e internacionais foram 
reunidos nessa primorosa edição, para literalmente ensinar a 
como levar avante tal sistemática. Casos impressionantes são 
retratados, em lindas fotos e desenhos. Seguramente atingirá 
resultados pretendidos. Um belo tento marcado pela equipe 
FIESP – SENAI- SP. Em espanhol e português, versões em e-book 
e impressa . Voltado para estudantes, professores, arquitetos, 
engenheiros e construtores, claro, também para ambientalistas, 
pois configura-se na prática sensata do futuro. 

Design e Economia Circular 
– Senai – SP

O Skeelo, se não a maior, uma das maiores plataforma de 
e-books do Brasil, disponibiliza gratuitamente, mais de 10 livros 
clássicos para ler no smartphone ou tablet. A iniciativa é um 
convite tanto para o público infantil desenvolver o hábito da 
leitura, como para os mediadores que gostam de separar um 
momento para ler histórias juntos com os pequenos. Memórias 
da Emília, O Saci, Fábulas e Caçadas de Pedrinho, estão entre 
as opções de títulos disponíveis. Para mais informações acesse 
www.skeelo.app

Dica valiosa:

Jürgen Klaric – Sandra Martha Dolinsky 
(Trad) – Planeta –  Uma difícil tarefa: Sair de onde/
como está e, partir para uma nova fase ou vida, assim, 
no estalo! O autor, um influenciador reconhecido 
internacionalmente, demonstra como conseguir 

tal feito. Dá mais credibilidade aos seus ensinamentos, quando 
relata seu caso pessoal e o quanto foi difícil “sair da caixa”! O 
que chamou mesmo a atenção desse escriba é que definitiva-
mente elimina a responsabilidade divina pelo erros e acertos 
em nossas vidas. Sabe o: Se Deus quiser; Deus quis assim, Ele 
cuidará etc.. não existe!! Independentemente de credo, somos 
totalmente certeiros ou não em nossas escolhas ou metas. Quase 
simples assim. Com palavras claras, algumas necessariamente 
contundentes, o autor alinhavou um método, no mínimo vence-
dor. Ao término da leitura o leitor sentirá sensação de poderio 
impressionante, que poderá transformar-se em realidade. Claro, 
ideia + transpiração é ainda fórmula de sucesso. Hoje temos 
uma tríade inseparável: ideia, transpiração e muita tecnologia. 

Válido para qualquer pessoa e ou idade. Factível!!
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garantido! 
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ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Sociedade, na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais 
de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. PRESENÇA: A totalidade dos 
acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. Secretário:  
Sr. José Eduardo Cintra Laloni. ORDEM DO DIA: Deliberações sobre os seguintes temas: I - Em Assembleia 
Geral Extraordinária: Examinar proposta da Diretoria para reforma parcial do Estatuto Social com o objetivo 
de alterar o caput do artigo 11 do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria, para aumentar o 
número de Diretores Vice-Presidentes e diminuir o número de Diretores Executivos. Após exame do item 
acima e da reforma parcial deliberada em assembleia geral extraordinária realizada em 02/01/2019, 
consolidar o Estatuto Social da Sociedade. II - Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Aprovação das Contas, 
do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2019; (2) Destinação 
do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2019; (3) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de suas 
respectivas remunerações. PAUTA: Considerando a realização conjunta da assembleia geral ordinária e 
extraordinária, de forma a melhor sistematizar o exame dos assuntos a serem tratados em ambas 
assembleias, o Sr. Presidente da mesa propõe que sejam assim deliberados em primeiro lugar os assuntos 
objeto da assembleia geral extraordinária, e em seguida, os assuntos objeto da assembleia geral ordinária, 
com o que concordaram os acionistas presentes. DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente 
impedidos, deliberaram as matérias listadas na ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem restrições: 
I - Em Assembleia Geral Extraordinária: Examinar proposta da Diretoria para reforma parcial do Estatuto 
Social com o objetivo de alterar o caput do artigo 11 do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria, 
para aumentar o número de Diretores Vice-Presidentes e diminuir o número de Diretores Executivos.  
(1.1) Em virtude da deliberação de alteração parcial do Estatuto Social da Sociedade, fica definida nova 
redação do “caput” do artigo 11 conforme a seguir: “Artigo 11: A Diretoria será constituída por 3 (três) a 15 
(quinze) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles 
Diretor-Presidente, de 1 (um) até 7 (sete) Diretores Vice-Presidentes, até 3 (três) Diretores Executivos e até 
4 (quatro) Diretores sem designação”. Diante da deliberação de reforma estatutária aprovada nesta 
Assembleia e na Assembleia realizada em 02 de janeiro de 2019, o Estatuto Social da Sociedade é neste ato 
consolidado e passará a vigorar com a redação constante do Anexo I desta ata. II - Em Assembleia Geral 
Ordinária: (1) As Contas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, 
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019, documentos esses publicados no Jornal Empresas e 
Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 6.404/76;  
(2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2019, no valor total de R$ 3.281.459,90 (três 
milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove Reais e noventa centavos) na forma 
abaixo: (i) R$ 164.073,00 (cento e sessenta e quatro mil e setenta e três Reais) para a conta de reserva legal; 
e (ii) R$ 3.117.386,90 (três milhões, cento e dezessete mil, trezentos e oitenta e seis Reais e noventa 
centavos) destinados à Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos. (3) Tendo em vista a inexistência 
do Conselho de Administração, eleger com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 2022, os membros da Diretoria, a saber: ANIS CHACUR NETO, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 13.128.138, expedida pela SSP/SP, e inscrito no 
CPF/ME sob n° 030.082.508-07 para Diretor Presidente; ANTONIO JOSÉ NICOLINI, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 18.613.174, expedida pela SSP/SP e inscrito 
no CPF/ME sob n° 155.990.838-61 e ANTONIO SANCHEZ JUNIOR, brasileiro, divorciado, economista, 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador 
da Cédula de Identidade R.G. n° 07495959-4 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob n° 004.281.067-
14; JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado nesta 
Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade 
R.G. n° 11.748.574, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob n° 077.856.518-17; MARCO ANTONIO 
ASCOLI MASTROENI, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 17.509.191 
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n° 062.198.128-16; RENATO PASQUALIN SOBRINHO, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.539.418-2, expedida 
pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 030.127.578-56; SERGIO LULIA JACOB, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 13.598.469, expedida pela SSP/SP e inscrito no 
CPF/ME sob nº 106.178.428-25 e SERGIO RICARDO BOREJO, brasileiro, casado, economista, domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula 
de Identidade R.G. n° 14.987.454-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n° 116.871.248-33 
para Diretores Vice-Presidentes. Registram os presentes que, à exceção do Diretor ora eleito, Sr. Marco 
Antonio Ascoli Mastroeni, todos os demais Diretores acima qualificados estão sendo reeleitos neste ato, 
posto que já exerciam mandato na Diretoria da Companhia. Os nomes dos Diretores serão levados à 
aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse em seus cargos. Os Diretores eleitos 
declararam, sob as penas da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício dos cargos, sendo que cópias 
das referidas declarações encontram-se arquivadas na sede da Sociedade. Os acionistas declaram que os 
eleitos preenchem as condições previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 
02/08/2012. Em consequência, a Diretoria da Sociedade terá a seguinte composição: Diretor Presidente: 
ANIS CHACUR NETO; Diretores Vice-Presidentes: ANTONIO JOSÉ NICOLINI, ANTONIO SANCHEZ 
JUNIOR, JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI, MARCO ANTONIO ASCOLI MASTROENI, RENATO 
PASQUALIN SOBRINHO, SERGIO LULIA JACOB e SERGIO RICARDO BOREJO. Após, foram fixadas as 
remunerações mensais dos membros da Diretoria em até 15 (quinze) vezes o valor fixado como limite de 
isenção da tabela de desconto do imposto de renda na fonte. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após 
ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2020. Ass: - Tito 
Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, José Eduardo Cintra Laloni - Secretário, BANCO ABC 
BRASIL S.A. - p.p. Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni e Tito Enrique da Silva Neto. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente: José Eduardo Cintra 
Laloni - Secretário. Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 284.701/20-8 em 04/08/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL DA ABC BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, 
OBJETO SOCIAL, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO - Artigo 1º: A ABC BRASIL DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais 
e regulamentares que forem aplicáveis. Artigo 2º: A Sociedade tem por objeto: i) subscrever, isoladamente 
ou em consórcio com outras Sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; 
ii) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; iii) comprar e vender 
títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pela 
Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;  
iv) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; v) incumbir-se 
da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de 
recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; vi) exercer 
funções de agente fiduciário; vii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;  
viii) constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e 
valores mobiliários; ix) praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; x) praticar operações 
de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do 
Brasil; xi) realizar operações compromissadas; xii) praticar operações de compra e venda de metais 
preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo 
Banco Central do Brasil; xiii) operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, 
observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas 
respectivas áreas de competência; xiv) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência 
técnica, em operações e atividades nos mercados financeiro e de capitais; e xv) exercer outras atividades 
expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores 
Mobiliários. Parágrafo Único: Em contrapartida, é vedado à Sociedade: i) realizar operações que 
caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus 
clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e 
as demais previstas na regulamentação em vigor; ii) cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra 
comissão referente a negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição 
primária; iii) adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em liquidação de dívidas de difícil 
ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los dentro do prazo de 1 (um) ano, a contar do recebimento, 
prorrogável até 2 (duas) vezes, a critério do Banco Central; iv) obter empréstimos ou financiamentos junto a 
instituições financeiras, exceto aqueles vinculados a: (a) aquisições de bens para uso próprio; (b) operações 
e compromissos envolvendo títulos de renda fixa, conforme regulamentação em vigor; (c) operações de conta 
margem de seus clientes, conforme regulamentação em vigor; (d) garantias na subscrição ou aquisição de 
valores mobiliários objeto de distribuição pública; v) realizar operações envolvendo comitente final que não 
tenha identificação cadastral na Bolsa de Valores. Artigo 3º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São 
Paulo, podendo por deliberação da Diretoria e mediante autorização do Banco Central do Brasil, instalar e 
fechar dependências, escritórios e agências no País ou no Exterior. Artigo 4º: O prazo de duração da 
Sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES - Artigo 5º: O capital 
social da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 88.515.063,02 (oitenta 
e oito milhões, quinhentos e quinze mil, sessenta e três Reais e dois centavos) dividido em 49.960.110 
(quarenta e nove milhões, novecentas e sessenta mil e cento e dez) ações nominativas, sendo 24.980.055 
(vinte e quatro milhões, novecentas e oitenta mil e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 24.980.055 (vinte e 
quatro milhões, novecentas e oitenta mil e cinquenta e cinco) ações preferenciais, todas sem valor nominal. 
Parágrafo 1º: Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 
2º: As ações preferenciais, além da participação integral nos resultados, têm direito, em igualdade de 

condições com as ações ordinárias, nos aumentos de capital por incorporação de lucros, de reservas ou de 
qualquer fundo ou valor e prioridade no reembolso de capital no caso de dissolução da Sociedade. Parágrafo 
3º: Os custos despendidos na substituição de certificados de ações, se emitidos, são de responsabilidade 
do acionista interessado. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-
se-á, ordinariamente, no decorrer dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 7º: As Assembleias Gerais serão 
instaladas e presididas por qualquer acionista escolhido em cada Assembleia. O presidente da Assembleia 
escolherá o secretário dentre os acionistas presentes. Artigo 8º: A Assembleia Geral será instalada com a 
presença de acionistas cuja propriedade das ações esteja inscrita nos livros próprios até 3 (três) dias antes 
da data de sua realização. Artigo 9º: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por 
um procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou 
advogado, devendo o mandato ser depositado na sede da Sociedade no mínimo 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da Assembleia. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO - Artigo 10: A Sociedade será 
administrada por uma Diretoria. SEÇÃO I. DIRETORIA - Artigo 11: A Diretoria será constituída por 3 (três) 
a 15 (quinze) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles 
Diretor-Presidente, de 1 (um) até 7 (sete) Diretores Vice-Presidentes, até 3 (três) Diretores Executivos e até 
4 (quatro) Diretores sem designação. Parágrafo 1º: O prazo de gestão dos diretores será de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleição, sendo que os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. 
Parágrafo 2º: Os Diretores, dispensados de caução, serão investidos nos cargos mediante assinatura do 
Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, sendo que tal posse somente produzirá efeitos 
após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º: Em caso de ausência eventual, 
os Diretores se substituirão uns aos outros, por designação do Diretor Presidente. Em caso de impedimento 
de qualquer Diretor, a Assembleia Geral designará o substituto. Parágrafo 4º: Em caso de vaga do cargo de 
Diretor, o substituto será eleito pela Assembleia Geral e completará o prazo de gestão do substituído. 
Parágrafo 5º: A Assembleia Geral fixará a remuneração dos membros da Diretoria em montante global, 
devendo o montante específico de remuneração destinado a cada membro, bem como a data do efetivo 
pagamento serem deliberados em reunião da Diretoria. Parágrafo 6º: Compete aos Diretores Vice-
Presidentes: a) auxiliar o Diretor Presidente em suas atribuições; b) convocar, instalar e presidir reuniões de 
Diretoria na ausência do Diretor Presidente; e c) designar os responsáveis pelos segmentos ou comitês 
especializados de sua área de atuação. Parágrafo 7º: Compete aos Diretores Executivos, auxiliar o Diretor 
Presidente e os Diretores Vice-Presidentes nas atribuições que lhes forem designadas. Parágrafo 8º: 
Compete aos Diretores sem designação específica, colaborar com os demais membros da Diretoria nas 
tarefas a eles atribuídas. Artigo 12: A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário para deliberar sobre 
matéria que julgue de conveniência da Sociedade e melhor desempenho das suas atribuições. Parágrafo 
Único: As resoluções da Diretoria, que constarão de atas lavradas em livro próprio, serão tomadas por 
maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Artigo 13: A 
Diretoria terá competência prevista em lei, cabendo-lhe, especialmente: a) fixar as diretrizes de procedimentos 
contábeis, administrativos, financeiros e operacionais da Sociedade e expedir normas e regulamentos que 
entender necessários à melhor consecução dos objetivos sociais; b) formular a política econômico-financeira 
da Sociedade e preparar as propostas relativas ao aumento do capital social e à destinação dos lucros, em 
especial, o pagamento de dividendos; c) propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto Social; d) autorizar 
a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados; e) avocar, a 
qualquer tempo e a seu exclusivo critério, o exame de assuntos ou negócios sociais, e sobre eles expedir 
normas e instruções a serem observadas pela Sociedade; f) escolher ou destituir os auditores independentes 
por delegação dos acionistas; g) autorizar a criação e fechamento de dependências, escritório e agências no 
País e no Exterior; e h) fixar a política de admissão, remuneração e dispensa de pessoal. Artigo 14: A 
Diretoria, observadas as diretrizes e instruções eventualmente fixadas pela Assembleia Geral, terá poderes 
de administração e gestão de negócios sociais para a prática de todos os atos e a realização das operações 
que se relacionarem com o objetivo da Sociedade. Artigo 15: Com as ressalvas constantes dos parágrafos 
abaixo, os instrumentos que importarem em responsabilidade ou obrigação para a Sociedade, sob pena de 
nulidade, serão assinados conjuntamente: (a) por 2 (dois) Diretores, ou (b) por um Diretor e um Procurador, 
ou (c) por 2 (dois) Procuradores, de acordo com os limites eventualmente fixados. Parágrafo 1º: Os mandatos 
serão assinados por quaisquer 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes e outorgados para fins específicos ou por 
prazo determinado não excedente a um ano, com exceção daqueles para fins judiciais. Parágrafo 2º: 
Poderão ser outorgados mandatos a um único Procurador, quando este for advogado, despachante, agente 
de propriedade industrial, corretor ou pessoa jurídica. Parágrafo 3º: Excepcionalmente, a Sociedade poderá 
ser representada por um único diretor ou procurador, desde que haja autorização expressa da Diretoria. 
Parágrafo 4º: Nas ocasiões de ausência por mais de 5 (cinco) dias úteis do Diretor Presidente, este será 
substituído nos atos de sua exclusiva competência, por quaisquer 2 (dois) Vice-Presidentes. Artigo 16: 
Compete ao Diretor Presidente: a) coordenar e orientar as atividades da Diretoria, observando as diretrizes 
eventualmente fixadas pela Assembleia Geral; b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; c) apresentar 
à Assembleia Geral depois de aprovado pela Diretoria, o Relatório Anual das operações da Sociedade, 
incluindo proposta de destinação de lucros, se for o caso; d) conduzir e superintender as atividades da 
Sociedade, realizando os negócios e as operações previstas no objeto social, observadas as normas deste 
Estatuto; e e) presidir e coordenar os trabalhos das diferentes áreas administrativas e negociais da Sociedade, 
e as reuniões com os gerentes encarregados de setores específicos. SEÇÃO II. DO CONSELHO 
CONSULTIVO - Artigo 17: A Sociedade poderá ter um Conselho Consultivo, que será composto por, no 
mínimo 3 (três) e, no máximo 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de um ano e 
que não precisam ser acionistas ou residir no País, podendo ser reeleitos. Parágrafo 1º: Os membros do 
Conselho Consultivo escolherão entre si um Presidente para cada mandato, podendo ser reeleito. Parágrafo 
2º: Os membros do Conselho Consultivo deverão, exclusivamente, emitir opiniões com respeito ao 
desempenho e à situação econômica da Sociedade ou sobre qualquer outro assunto a que for solicitado pela 
Diretoria. Parágrafo 3º: O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pela Diretoria ou pelo 
menos uma vez por ano por ocasião da realização da Assembleia Ordinária. CAPÍTULO V - DO CONSELHO 
FISCAL - Artigo 18: O Conselho Fiscal da Sociedade, que será integrado por 3 (três) membros efetivos e 
igual número de suplentes, funcionará em caráter não permanente e será composto, instalado e remunerado 
em conformidade com a legislação em vigor. CAPÍTULO VI - DA OUVIDORIA - Artigo 19: A Sociedade terá 
uma Ouvidoria composta de 1 (um) Ouvidor, designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 1 (um) 
ano e de 1 (um) Diretor responsável pela Ouvidoria, como tal designados perante o Banco Central do Brasil. 
Parágrafo 1º: Na forma da regulamentação em vigor, sendo a Sociedade integrante de conglomerado 
financeiro, o componente organizacional de Ouvidoria está atualmente a cargo da sua Sociedade 
Controladora, o Banco ABC Brasil S.A. Parágrafo 2º: A Ouvidoria terá por atribuição: I - prestar atendimento 
de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido 
solucionadas nos canais de atendimento primário da Sociedade, nos termos das normas aplicáveis; II - atuar 
como canal de comunicação entre a Sociedade e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na 
mediação de conflitos; e III - informar a Diretoria da Sociedade a respeito das atividades de Ouvidoria. 
Parágrafo 3º: As atribuições da Ouvidoria abrangerão as seguintes atividades, que deverão ser conduzidas 
com estrita observância das normas legais e regulamentares aplicáveis: a) atender, registrar, instruir, analisar 
e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; b) prestar 
esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para 
resposta; c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; d) manter a Diretoria da 
Sociedade informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e 
sobre o resultado das medidas adotadas pelos Administradores da Sociedade para solucioná-los; e e) 
elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e à diretoria da 
Sociedade, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas 
pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL - Artigo 20: 
O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Semestralmente, 
em 30 de junho e 31 de dezembro, serão preparadas as demonstrações financeiras da Sociedade, com 
observância das determinações legais e estatutárias. Parágrafo 1º: Dos lucros líquidos anuais apurados 
serão deduzidos 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal que não excederá 20% (vinte por 
cento) do capital social, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do Artigo 193, da Lei 6.404/76. O saldo terá a 
destinação que for determinada pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º: A Sociedade levantará balanços 
semestrais para os fins previstos no Artigo 204, da Lei nº 6.404/76. Poderão ser pagos dividendos semestrais 
sempre que os lucros disponíveis o permitirem, a critério dos acionistas. Artigo 21: Aos acionistas é 
assegurado o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido ajustado nos termos da lei, a menos que os acionistas, por unanimidade, decidam 
diferentemente nos termos da lei. Parágrafo Único: Aos acionistas detentores de ações preferenciais são 
assegurados os privilégios e prioridade previstos em lei quanto ao recebimento do dividendo estatutário. 
CAPÍTULO VIII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO - Artigo 22: A Assembleia Geral poderá deliberar a 
formação das seguintes reservas: I - Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos; II - Reserva de 
Lucros para Manutenção de Margem Operacional. Parágrafo 1º: A Reserva de Lucros para Equalização de 
Dividendos será limitada a 80% do capital social e terá por finalidade garantir recursos para pagamento de 
dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital próprio, ou suas antecipações, visando manter o fluxo 
de remuneração aos acionistas nos termos do Estatuto Social, sendo formada com recursos equivalentes a 
até 100% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, sempre respeitado 
o direito dos acionistas ao recebimento de dividendos anuais obrigatórios, nos termos da lei. Parágrafo 2º: 
A Reserva de Lucros para Manutenção de Margem Operacional será limitada a 50% do capital social e terá 
por finalidade garantir meios financeiros visando à manutenção de margem operacional compatível com o 
desenvolvimento das operações da Companhia, sendo formada com recursos equivalentes a até 100% do 
lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, sempre respeitado o direito dos 
acionistas ao recebimento de dividendos anuais obrigatórios, nos termos da lei. Parágrafo 3º: Por deliberação 
da Assembleia Geral serão periodicamente capitalizadas parcelas das reservas de lucros existentes para 
que o respectivo montante não exceda o limite de 95% do capital social. Artigo 23: A Sociedade dissolver-
se-á nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Único: 
Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e, opcionalmente, os 
membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-lhes a remuneração.

Com mais tempo dentro de 
casa e mudanças irreversíveis no 
mercado de trabalho pós-pande-
mia, a relação do brasileiro com 
seu lar ou com um possível novo 
lar mudou. Segundo pesquisa 
da Hibou, instituto de pesquisa 
e monitoramento de mercado, 
com 1537 entrevistas todo Brasil 
(55% mulheres e 45% homens 
das classes A, B e C), o grau de 
insatisfação com a casa cresceu 
após o isolamento, 49% dos en-
trevistados está menos satisfeito 
com o local onde vivem, e ainda 
enfrentam aumento com a pre-
ocupação em condomínios, onde 
há áreas comuns. 
	 •	40%	 acreditam	 que	 o	 uso	

das áreas comuns vai cair. 
As pessoas vão tentar levar 
suas atividades para dentro 
de casa. 83% disseram que 
os condomínios precisarão 
limpar e higienizar as áreas 
comuns com mais frequên-
cia;

	 •	A	academia	é	a	preferida	dos	
brasileiros para continuar 
ativa após confinamento. 
71% querem usar. Apenas 
41% acha que o playground 
deve continuar a ser usado e 
27% ainda pensam em usar 
a lavanderia coletiva;

	 •	Álcool	gel	à	disposição	dos	
moradores é o campeão da 
lista de necessidades dos 
brasileiros que vivem em 
condomínios. 81% quer o kit 
higiene em todos os espaços. 
58% acham que é preciso 
melhorar a higiene e prote-
ção na área de recebimento 
de entregas. 

	 •	Obrigados	a	ficar	em	casa,	
57% dos brasileiros redes-
cobriram a sala de estar e 
36% o próprio home office. 
Espaços confortáveis hoje 
estão no topo do desejo dos 
brasileiros para suas casas. 

Aliás, o home office ganha 
lugar de destaque, já que 
57% pretendem continuar 
trabalhando em casa. 

	 •	Nessa	toada,	59%	acha	que	é	
melhor manter esse espaço 
de trabalho, mesmo quando 
puderem voltar a trabalhar 
fora. Vale comentar que 61% 
consideraria trabalhar em 
um escritório que ficasse no 
seu condomínio residencial, 
evitando assim deslocamen-
tos desnecessários. 

“A redescoberta da casa gerou 
hábitos que podem virar rotina 
e que também mudam as prio-
ridades na hora de escolher um 
novo imóvel”, explica Ligia Mello, 
sócia da Hibou e coordenadora 
da pesquisa. 41% dos brasileiros 
querem manter a cozinha como 
ponto de encontro para mo-
mentos em família. 44% querem 
continuar acompanhando lives 
na internet. A internet, aliás, é 
prioridade, e a casa conectada 
está nos planos dos brasileiros: 
41% gostaria que os imóveis já 
viessem com fornecimento de in-
ternet de alta capacidade e 30% 
acreditam que eletrodomésticos 
integrados já são um caminho 
sem volta. 

Para futuros lares, o olhar 
do brasileiro está focado nos 
novos hábitos de higiene com 
alimentos. 81% concordam que 
a área de serviço precisa ser 
maior para os devidos cuidados 
com os alimentos que chegam da 
rua, e 66% hoje não têm espaço 
suficiente para guardar produtos 
de limpeza. Cozinha integrada 
com a sala continua interessando 
45% acreditam que isso favorece 
um ambiente único para toda a 
família, mas 78% considera que 
ela merece um olhar especial 
para ventilação e exaustão. Fonte 
e mais informações: (www.lehi-
bou.com.br). 

Metade dos brasileiros não se 
sentem satisfeitos com suas casas
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a terça-feira, 10 a 13 de outubro de 20206

Para Robert Mager, performance pode ser definida como 
atividades que podem ser vistas, ouvidas ou diretamente 
avaliadas. Pense naquilo que o profissional foi contra-

tado para fazer, que atribuições ele tem de forma geral? Você 
pode também incluir indicadores nesta performance, como por 
exemplo: “Realizar dez visitas a clientes por dia com base na 
agenda seguindo os passos do “representante cinco estrelas” no 
atendimento consultivo”. Nesse caso, além desta performance, 
o profissional pode ter outras.

Nesse sentido, é possível que você ache que competências so-
cioemocionais não se encaixem nesta definição, mas elas também 
são atividades passíveis de avaliação, desde que sejam indicados 
quais são os comportamentos observáveis que evidenciam que 
esta competência é desempenhada. “Quer um exemplo? Ao 
perguntarmos para um gestor qual é a performance esperada 
de um profissional de sua equipe, o mesmo responde que seria 
“atuar de forma criativa no atendimento ao cliente”. 

Veja como a resposta, apesar de muito comum, é vaga e não te 
dá nenhuma “pista” do que exatamente esse profissional precisa 
fazer. Talvez até o profissional que deveria entregar essa perfor-
mance não saiba, e se ele não sabe, como pode melhorar? Nós, 
como designers de aprendizagem, temos o papel de investigar 
e perguntar até entender. Nesse caso, poderíamos perguntar: 
“Para você e a empresa, o que significa ser criativo?”, até porque 
isso pode variar de acordo com a organização”, explica Flora 
Alves, CLO da SG – Aprendizagem Corporativa, idealizadora do 
Trahentem®.

Além disso: O que ele faz ao atender um cliente que pode indicar 
que sua atuação é criativa?. “Começamos então a nos aproximar 
de uma performance esperada como: atender ao cliente de acor-
do com a cartilha do vendedor sugerindo alternativas quando 
o produto que procura na loja estiver em falta para converter
o atendimento em venda”. Ele precisa ser criativo para sugerir
alternativas? Sim! Mas agora sabemos especificamente o que ele
deve entregar e podemos testemunhar o desempenho”.

Performance Esperada foi definida de forma bem objetiva por 
Flora Alves no livro Design de aprendizagem com o uso de Canvas 
Trahentem®, como aquilo que se espera como “padrão”. Ela ainda 
sugere algumas perguntas para identificarmos a performance 
padrão de determinado público, como: o que é esperado que o 
colaborador entregue em termos de performance? Qual é o pa-
drão de produtividade esperado nesta função? Qual é a relação 
esperada entre quantidade e qualidade de entrega? Perceba que 
muitas vezes é possível que as perguntas não sejam respondidas 
rapidamente pelo profissional ou liderança. 

Afinal, o que é performance de pessoas? De forma bem simples, a Performance pode ser definida como a execução das atividades exigidas e 
esperadas das pessoas no ambiente corporativo. Porém, o conceito de performance de pessoas vai além disso, é sobre demonstrar alto potencial, 

ir além do esperado e desenvolver as habilidades para ter um desempenho superior durante a realização dos objetivos organizacionais.

desenvolver habilidades Para ter uM deseMPenho suPerior

Freepik

1Construa relacionamentos interpessoais eficazes e
responsivos - A primeira entre as dicas de gestão de pessoas
está ligada à criação de relacionamento. Para gerir uma equipe 
é preciso se conectar. Afinal, estamos falando de pessoas e não 
de máquinas. Os membros da equipe respeitam a capacidade de 
demonstrar empatia, colaboração, respeito, confiança e atenção. 

É preciso que o gestor trate seus colaboradores com dignidade 
e respeito, que mantenha sua palavra, demonstre integridade, 
confiabilidade e caráter até mesmo nas ocorrências e maiores 
desafios.

2Comunique-se efetivamente - Um gestor eficaz é
alguém que se comunica efetivamente com sua equipe, seja 
pessoalmente, por e-mail, mensagens, em reunião ou por meio 
do sistema de gestão de projetos. Entre as estratégias estão: 
dar feedback contínuo aos colaboradores; apresentar pontos de 
melhoria; deixar claro o que espera de cada um e mais. O gestor 
também deve se abrir para receber feedback. Crie uma rotina 
para que os colaboradores se sintam confortáveis em reportar 
pontos de melhoria para sua gestão.

3Construa uma equipe - Um amontoado de pessoas
trabalhando juntas em um mesmo setor não é suficiente para 
construir um time. A criação de uma equipe faz com que as pes-
soas se sintam como se tivessem se tornado mais necessárias e 
importantes, mais criativas e produtivas. Tudo isso depende da 
figura do gestor. 

Esteja disposto a sentar e resolver problemas quando o trabalho 
em equipe, ou as tarefas do setor, não estiverem funcionando da 
maneira mais eficiente possível. Converse com seus funcionários 
para entender os problemas e seja honesto com os profissionais 
que não estiverem contribuindo com o trabalho. Tente motivá-los 
a se desenvolver e ajudar o time.

4Entenda os aspectos financeiros do negócio - Nada
mais estratégico para uma empresa do que suas finanças. Por 
isso, um bom líder precisa estar ciente do que está acontecendo 
neste aspecto da empresa. Compreender as questões financeiras 
e definir metas realizáveis para o setor, permite que a equipe 
tenha uma sensação de progresso, ao atingir objetivos e exceder 
as expectativas.

5Crie um ambiente positivo - Os gestores que querem
ter sucesso também entendem que eles são o fator mais signi-
ficativo para saber se os profissionais estão motivados a querer 
aparecer para o trabalho. Um mau administrador é frequente-
mente citado como um dos principais motivos pelos quais os 
funcionários deixam o emprego. Crie um ambiente no qual as 
pessoas experimentem moral e reconhecimento positivos e os 
funcionários sejam motivados a trabalhar arduamente para o 
sucesso do negócio.

6seja um exemplo - Liderar pelo exemplo e definir o
ritmo através de suas expectativas e comportamento, é uma das 
dicas de gestão de pessoas mais simples de serem postas em 
prática. Forneça reconhecimento quando os outros seguirem 
seus passos, mesmo que com uma característica única, afinal 
ninguém é igual a você.

7Capacite seus profissionais - Ajude as pessoas a cresce-
rem e desenvolverem suas habilidades e capacidades, através da 
educação e da aprendizagem. Torne a carreira do profissional e o 
desenvolvimento pessoal (e coletivo) uma prioridade no local de 
trabalho. Eles sentem como se seu gestor se importasse com seu 
futuro e progresso, e tendem a responder positivamente a isso.

Fonte e mais informações: (ana.pace@conexus.com.br).
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7 diCas que todo gestor PreCisa saber 
sobre a PerforManCe de Pessoas

Isso não significa necessariamente que eles não saibam, mas 
talvez apenas nunca tenham sido perguntados de forma objetiva. 
No mundo da performance, o conceito de discrepância, apresen-
tado por Mager, nos aproxima daquilo que podemos fazer para 
ajudar os outros a desempenharem melhor seus trabalhos. Através 
da análise de performance você poderá determinar porque as 
pessoas não estão fazendo aquilo que deveriam ou porque estão 
fazendo alguma coisa que não deveriam fazer. 

Robert Mager descreve como discrepância a diferença entre 
o que é (performance atual) e o que deveria ser (performance
esperada). “Recomendamos que o termo discrepância seja
utilizado pois indica um desvio do que se espera e não neces-
sariamente uma deficiência. Às vezes a discrepância é positiva.
Vamos a mais um exemplo: no setor de operações, o operador
de empilhadeira mais experiente realiza uma operação espe-
cífica de forma três vezes mais rápida que os demais, já que
tem muita prática.

Entretanto, foi verificado que o número de avarias nos produtos 
movimentados por ele é 20% superior em relação aos demais. 
Após a análise desta performance, verificou-se que ele operava 
perfeitamente, mas a rapidez gerava avaria nos produtos, uma 
discrepância em relação a performance esperada”. Um gestor 
é alguém que os outros desejam seguir, por isso, a gestão de 
pessoas está muito relacionada à postura que o líder tem frente 
aos “liderados”. Confira dicas de gestão de pessoas:

Pi
xa

ba
y



O Natal chegou e acabou 
2020: novos tempos no 

mesmo tempo
Essa semana minha filha, 
uma menina esperta e 
sapeca no auge dos seus 
quatro anos, encontrou 
nossas decorações de 
Natal. Correu para mim 
e perguntou: “mãe, 
posso decorar a casa pro 
Natal?”

Veja bem, acabamos de en-
trar na primavera e ainda 
temos muitas semanas 

para a data festiva. Enfim, ela 
arrumou nossa sala com bolinhas, 
Papai Noel, a estrebaria com o 
menino Jesus e tudo o que ela 
conseguiu organizar sozinha. 
Hoje, então, ela passou a can-
tar músicas natalinas e agora 
eu escrevo este texto com um 
chapéu de Papai Noel na cabeça, 
cantarolando junto com ela “bate 
o sino, pequenino, sino de Be-
lém!”, enquanto isso, ela arruma 
presentes e cartões de Natal.

A brincadeira me fez refletir 
sobre o tempo, sobre história e 
sobre este ano. A percepção de 
tempo é algo muito singular e 
única. E a cada fase de nossas 
vidas, o tempo se mede de forma 
diferente. Mas, é fato e todos 
concordam que o ano de 2020 
ficará marcado, afinal, é atípico. 
Dois mil e vinte, com todas as 
suas adversidades e notícias di-
fíceis de serem digeridas (e não 
me refiro apenas à pandemia da 
Covid-19) marca sua presença 
nos registros históricos e sociais, 
políticos, biológicos, ambientais, 
culturais, humanos.

E, não é apenas minha filha que 
gostaria que o Natal estivesse 
chegando, afinal, as decorações 
e festas natalinas simbolizam algo 
além da festa cristã, significam 
uma virada de página, um ano 
que termina e outro que inicia, 
com novos desejos, perspectivas 

e possibilidades. Assim, muitos já 
fixam seu olhar no próximo ano 
e declaram que o que estamos 
é findado e não há mais o que 
tirar dele, justamente por todas 
as intempéries que tivemos em 
menos de doze meses. 

Há ainda aqueles que encerram 
o ano e o colocam numa caixa 
lacrada, de forma a esquecê-lo 
e fazer como se nunca tivesse 
existido. Porém, apesar das difi-
culdades e das tragédias que nos 
tomaram, não devemos esquecer 
ou acabar com este ano antes do 
tempo. Mas precisamos aprender 
com ele. Olhar de forma crítica 
para o que vivemos e estamos 
vivendo e transformar isto em 
questionamentos e memória 
histórica. 

Entender como nós, como hu-
manidade, podemos melhorar, 
podemos crescer, nos desenvol-
ver. Aliás, aprender história não 
é aprender sobre o passado. É 
aprender sobre o futuro. Estudar 
história é entender o que acon-
teceu antes de nós, as lutas, os 
acontecimentos, as sociedades 
numa perspectiva de olhar para 
frente, de nos posicionarmos 
sobre o que desejamos e o que 
não desejamos que aconteça 
conosco. Olhar para trás para 
idealizar o que vem à frente.

Dois mil e vinte ainda não aca-
bou! Mesmo quando chegar o 
tempo de cantarmos músicas na-
talinas e decorarmos com luzes e 
pinheirinhos nossas casas, ainda 
assim, 2020 não vai ter terminado 
e quando terminar, que não seja 
trancado em uma caixa, mas que 
as memórias adquiridas durante 
este ano fiquem vivas e nos pro-
porcionem novas histórias, mais 
críticas e mais empáticas.

(*) - Licenciada em Letras, Pedagogia 
e História, especialista em Educação 

Corporativa e Docência EAD, é professora da 
área de Linguagens Cultural e Corporal do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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A utilização dos drones como um meio de transporte entre as grandes 
empresas parece algo inevitável.

Valério Pilão (*)

Por meio dessa forma de 
transporte, serão realizadas 
entregas, inicialmente, de 

forma híbrida, pois parte da logísti-
ca será operada com drone enquan-
to outra parte com entregadores. 
A rota, num primeiro momento, é 
curta, cerca de 400 metros entre a 
praça de alimentação e o centro de 
distribuição do aplicativo situado 
dentro do mesmo shopping. É a 
partir desse local que os entrega-
dores assumirão a conclusão da 
remessa.

Segundo a empresa, o percurso 
que duraria cerca de 12 minutos 
será realizado numa média de 2 
minutos. A previsão é a de que essa 
experiência se inicie num centro 
comercial na cidade de Campinas a 
partir deste mês. A ampliação para 
outras localidades dependerá dos 
resultados obtidos nessa primeira 
experiência. Outras empresas têm 
divulgado a realização de voos 
experimentais para entregas por 
meio de drones. A Unilever, por 
exemplo, desde 2017 tem estudos 
relacionados e, em fevereiro de 
2020, num evento anual, fez um voo 
demonstrativo para investidores 
em sua sede nos EUA, transpor-
tando três recipientes de sorvete 
com setenta e duas gramas cada. 

É também conhecido o projeto 
do sistema de correios da Suíça 
que acabou cancelado devido à 
identificação de problemas técni-
cos nas aeronaves. Os exemplos 
acima demonstram, a despeito de 
serem eficazes ou não, que a uti-
lização dos drones como um meio 
de transporte entre as grandes 
empresas parece algo inevitável 
- um caminho quase natural nos 
grandes centros urbanos -, afinal 
há algo de encantador em seu uso: 
a articulação entre velocidade e 
eficiência.

No entanto, elementos proble-
matizadores devem ser trazidos 
à tona, pois a realidade é por 
demasiado complexa para ser 
apreendida de maneira superficial 
e imediata. Se, por um lado, os 
drones parecem uma saída inte-

O uso de drones para entregas ainda 
mais rápidas: da necessidade do debate
Foi divulgado que o aplicativo iFood obteve autorização da ANAC para efetuar voos com drones

ressante para o desenvolvimento 
da logística em cidades com seus 
modais limitados e limitantes aos 
humanos e às mercadorias, por 
outro, é possível e desejável ques-
tionar sobre o desenvolvimento 
desses mesmos espaços.

Não se deve esquecer que ao 
longo do século XX e XXI os órgãos 
públicos, no Brasil, privilegiaram 
o transporte rodoviário em de-
trimento de opções ferroviárias 
e metroviárias e prejudicaram as 
desejadas eficiência e rapidez. Essa 
escolha associada a uma significati-
va ineficiência dos transportes pú-
blicos e ao incentivo do transporte 
individual têm inflado as regiões 
mais urbanizadas de carros e mo-
tos; a consequência imediata desse 
processo é a crescente lentidão no 
deslocamento e a intensificação do 
impacto ambiental negativo.

Relacionado à situação descrita 
acima, encontra-se um histórico 
de precariedade no que diz res-
peito ao planejamento urbano. 
Em regra, a debilidade na cons-
trução das cidades brasileiras 
é experimentada pelas classes 
mais desfavorecidas e, por isso, 
a constatação de que as cidades 
são espaços reveladores de pro-
fundas desigualdades é há muito, 
repisada entre os estudiosos. Se 
os drones parecem uma saída 
para garantir uma logística mais 
adequada às necessidades de in-
divíduos e empresas que devem 
agilizar suas entregas, pois, afinal, 
a sociedade como um todo tem 
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acelerado também o tempo do 
consumo e da produção, é um 
dever do cidadão participar e 
questionar as escolhas realizadas 
pelo poder público.

Ao que parece, se a utilização 
dos drones na vida cotidiana é a 
demonstração de uma certa ca-
pacidade tecnológica (tal qual foi 
a introdução da informática), ele 
também é uma resposta individual 
para um problema que é público e 
coletivo, a saber a mobilidade urba-
na. O uso desta forma de transporte 
indica uma resposta individual/
privada que, provavelmente, não 
será oferecida a toda população, 
pois tais serviços terão um custo 
e, em consonância com a preca-
riedade do planejamento urbano 
apresentada acima, tendem a ser 
ofertados em bairros mais abas-
tados que, em regra, contam com 
melhores serviços e infraestrutura.

A utilização dos drones na vida 
cotidiana deverá apresentar mui-
tos outros questionamentos para 
além dos que foram até aqui trazi-
dos, tais como: riscos à segurança 
dos cidadãos, impactos sociais 
e ambientais, regulamentações, 
dentre outros. A renúncia em dis-
cuti-los caracteriza a rejeição do 
diálogo e do debate coletivo que 
numa sociedade cada vez mais 
dinâmica e complexa, represen-
tando uma conduta com graves 
consequências.

(*) - É doutora em Ciências Sociais, professora 
do curso de Sociologia do Centro Universitário 
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