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MERCADO
FINANCEIRO

Diante do atual cenário de pandemia, causado pela disseminação 
do novo Coronavírus, diversas empresas estabeleceram o trabalho 
remoto como forma de dar continuidade às suas atividades. Por conta 
do contexto, é fundamental que os colaboradores conheçam os direitos 
e deveres em relação ao reembolso de despesas home office. Saber 
se o custo é ressarcido ao funcionário e o que diz a legislação sobre o 
assunto, é essencial para manter um relacionamento de maior confiança 
e transparência. O importante é ter em mente que quem atua nesse 
formato deve ter acesso aos mesmos benefícios como qualquer outro 
funcionário que presta seus serviços.   

Reembolso de despesas em home office

O mercado está cada vez mais competitivo, não há como negar ou 
fugir dessa realidade. Com isso, o cliente se torna mais exigente, pois 
é bombardeado com informações sobre novos produtos, promoções e 
serviços a todo momento. Para obter bons resultados, os vendedores 
precisam focar em usar as suas melhores técnicas para fazer uma 
prospecção eficiente para fechar o negócio o quanto antes. Um bom 
fluxo de cadência pode acelerar esse processo e manter um fluxo 
estruturado para que não se percam leads..   

Prospectar e fechar negócios com mais eficiência?

Num país em que mais de 13 milhões de pessoas amargam a espera 
na fila do desemprego, é difícil imaginar que exista algum setor 
que está contratando, porém não está conseguindo preencher suas 
vagas. Pois acredite, existe. O setor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação, também conhecido como TIC, que inclusive viu 
sua demanda de mão de obra crescer ainda mais nestes tempos 
de pandemia.   

Um setor que tem vagas sobrando

Foto de Anna Shvets no Pexels

Negócios em Pauta

Dia do Livro
Em 29 de outubro, é celebrado, no Brasil, o Dia Nacional do 

Livro, mas você sabe por quê? A data foi criada em 1810 em 
comemoração à fundação da primeira biblioteca brasileira, 
a Real Biblioteca, no Rio de Janeiro, então capital do país. 
Nesse dia, a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para 
o Brasil e tornou-se a Biblioteca Nacional. Além de livros, 
havia manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas.O 
primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia, em 1455, 
pelo alemão Johannes Gutenberg (mundoeducacao.uol.
com).    Leia a coluna completa na página 3

s1noticias.com/reprodução

News@TI

Eventos online sobre mulheres na tecnologia

@Amanhã (30), quatro atividades online gratuitas e 
abertas a todos os interessados serão realizadas pelo 

Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE), que é vincu-
lado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos. A programação começa às 
14 horas, com o bate-papo Todos os segredos revelados so-
bre o GRACE, em que o objetivo é explicar como funciona 
o grupo e como são organizadas suas ações, em especial o 
evento Technovation Summer School for Girls, já que muitas 
estudantes de outras universidades brasileiras gostariam de 
replicar essa iniciativa. A sessão será comandada pela pro-
fessora Kalinka Castelo Branco, coordenadora do GRACE, 
e por uma das participantes do grupo, Francielle de Mattos, 
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (https://youtu.
be/B2nalqREhMc).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Poucas organizações e executivos 
de negócios estavam preparados 
para a mudança da noite para o 
dia na nova era inaugurada pela 
pandemia.

Indústrias essenciais como o varejo con-
seguiram pivotar negócios e operações 

para surfar a nova onda, fortalecendo e/ou 
redirecionando para canais digitais, reconfi-
gurando o supply chain para novos canais e 
padrões de demanda e repriorizando planos 
de investimento em tecnologia. 

O que era uma meta de longo prazo tornou-
-se um desafio chave para empresas em todo 
o mundo. E a pergunta que ouvimos todos 
os dias é: em que investir agora para ajudar 
as organizações a se fortalecerem no futuro? 
A IBM vem realizando todos os meses entre-
vistas com mais de 14.500 pessoas no Brasil, 
China, Alemanha, Índia, México, Espanha, 
Reino Unido e Estados Unidos, para entender 
os novos hábitos de consumo. 

De acordo com nossa pesquisa mais re-
cente, a pandemia levou os consumidores a 
explorar diferentes ferramentas e serviços, 
e muitos dizem que continuarão a usá-los 
no futuro. No Brasil, por exemplo, 58% dos 
entrevistados fizeram um pedido por meio de 
um aplicativo móvel durante a COVID-19. No 
mundo, mais de 2,14 bilhões de pessoas de-
vem comprar bens e serviços online até 2021. 

Ao quebrar as resistências às compras 
online, a Covid-19 se tornou no ponto de 
inflexão para a transformação digital - os 
serviços digitais se expandirão em impor-
tância em um número crescente de setores 
e atividades. E o sucesso dependerá da 
velocidade de aplicação da tecnologia para 
melhorar experiências, lançar novas ofertas 
e repensar como o trabalho é feito. 

Hoje, os consumidores sabem o que, quan-
do, onde e como querem, e os varejistas estão 
lutando para mudar com rapidez suficiente 
para entregar os bens e serviços que os 
clientes desejam. 

Store in the Cloud: um mercado de TI 
para os varejistas se fortalecerem

Os varejistas dizem que seu modelo opera-
cional e tecnologias de suporte tem o desafio 
de oferecer inovação rápida que atenda 
às expectativas dos clientes em constante 
mudança, enquanto gerenciam a inflação de 
custos nas operações da loja. Por mais que 
o entusiasmo ajude a longo prazo, o que os 
varejistas mais precisam agora são soluções 
testadas que possam implantar rapidamente. 

‘Store in the Cloud’: reinventando o 
papel da loja - Para ajudar os varejistas nesse 
momento, a IBM lançou o Store in The Cloud, 
um conjunto de tecnologias desenvolvidas 
para funcionar em uma arquitetura de nuvem 
aberta e híbrida, onde qualquer varejista do 
mundo pode aproveitar a mais ampla gama de 
plataformas líderes, como RedHat OpenShift 
ou IBM Watson. 

Dessa forma, eles podem expandir ou 
desenvolver rapidamente novas soluções e 
serviços, para fornecer os melhores recursos 
aos seus clientes finais, enquanto melhoram 
os processos online e na loja de ponta a ponta. 
Alguns benefícios são: 

• Redução de custos. Os varejistas podem 
operar a um custo menor, diferenciar a 
experiência do cliente nos canais digitais 
e físicos e ter a capacidade de inovar de 
forma rápida. 

• Acessar Insights. Treinar os funcionários 
e gerentes da loja com ferramentas e acesso 

a informações para ajudá-los a oferecer 
uma experiência diferenciada ao cliente. 

• Visibilidade do estoque. Combinar a 
visibilidade total do estoque e das vendas 
anteriores e previstas com disponibilidade 
em tempo real para acelerar o reabasteci-
mento, redução de preços e outras tarefas. 

• Promoções e experiências personali-
zadas. Usar dados e inteligência artificial 
para exibir promoções e comunicações al-
tamente personalizadas durante a jornada 
de compra. 

• Informações no site em tempo real. 
Aplicar dados hiperlocais a preços e con-
teúdo digital para fornecer informações 
contextuais aos clientes quando eles 
estiverem comprando. 

Não sabemos o que o futuro reserva, mas 
entendemos que ele exigirá que os varejistas 
continuem a operar em um ecossistema muito 
complexo de dispositivos, software e sistemas 
para atender às necessidades dos clientes. 

A nuvem híbrida proporciona aos varejistas 
a facilidade de construir sobre o que têm hoje, 
aprimorando as experiências na loja e online 
para atender às expectativas dos clientes, e 
dando-lhes uma forma de emergir mais fortes 
no mercado, reinventando o papel da loja. 

(Fonte: Carlos Capps é líder de Retail, Healthcare e 
Life Science para IBM Services América Latina).

RESPONDER, RECUPERAR E RENOvAR

Líderes devem 
ter valores antes 
de entregar 
resultados

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

vISãO 360º: O FUTURO é 
MAIS DIgITAL E FLExívEL 

    Leia na página 6
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Isenção de IPvA
Levantamento feito pelo Sinafresp 

aponta que um terço da frota do esta-
do será isenta de IPVA em 2021. Isto 
significa que apenas 66,6% da frota 
registrada no Estado de São Paulo 
contribuirão com o fisco. Os veículos 
livres do compromisso são aqueles 
com mais de 20 anos (85% do total), 
locadoras de carros (redução de 50% 
da alíquota) e motoristas com alguma 
deficiência. Ao todo, o estado conta 
26.812.000 veículos e a previsão é que o 
número de isentos chegue a 8.959.000.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/visao-360o-o-futuro-e-mais-digital-e-flexivel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fluxo-de-cadencia-como-prospectar-e-fechar-negocios-com-mais-eficiencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-funciona-o-reembolso-de-despesas-em-home-office/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/um-setor-que-tem-vagas-sobrando-mas-nao-consegue-preencher/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/lideres-devem-ter-valores-antes-de-entregar-resultados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-10-2020/
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Carros usados: um problema 
que está sendo exportado

Vivaldo José Breternitz (*)

São posturas louváveis, mas há um 
aspecto da questão que a mídia 
usualmente não trata e que os 

envolvidos também não se preocupam 
em divulgar: o  Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 
gerou um relatório que aponta a UE 
como o maior exportador de veículos 
usados, discute os problemas causados 
por esse tipo de negócio  e propõe a 
fixação de regras mais estritas acerca 
do assunto. 

Entre 2015 e 2018, a UE exportou 
7,6 milhões de carros usados. Japão 
e Estados Unidos também são ativos 
nesse tipo de comércio, que totalizou 
no período 14 milhões de veículos, 
destinados principalmente a países da 
África, Europa oriental, Ásia e Oriente 
Médio. Cerca de 1,5 milhões desses 
carros vieram para a América Latina, 
especialmente para o México e Chile, 
que ao que parece revende alguns para 
Bolívia e Paraguai.

O PNUMA adverte que a falta de 
regras tem feito aumentar os negócios 
com veículos obsoletos, poluentes e 
inseguros, que quase sempre não pode-
riam circular em seus países de origem.   

Parte dos carros que deixa a UE por 
via marítima, sai pelos portos holande-
ses de Amsterdam e Roterdã; 35 mil 
veículos destinados a países africanos 
saíram desses portos em 2017 e 2018. 
Atento ao problema, o governo do país 
estudou o assunto, descobrindo que a 

veículos leves dobre e que 90% desse 
incremento se dará em países impor-
tadores de carros usados, o que torna 
a necessidade de regras ainda mais 
urgente. 

Veículos inseguros causam mais 
acidentes, que matam muita gente. 
Outras 7 milhões de pessoas morrem 
a cada ano em função da poluição do 
ar, e esta é causada, em boa parte, 
por veículos movidos a combustíveis 
fósseis, especialmente quando estes 
não atendem às normas que tratam 
do assunto.  

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

A União Europeia costuma ser apresentada como um exemplo na luta contra a poluição do ar causada 
por veículos automotores. Ali, regras rígidas vem sendo implantadas e há incentivos, inclusive 
financeiros, para a aquisição de veículos elétricos.

maioria desses carros tem cerca de 20 
anos de uso e que as condições de 80% 
deles não permitiriam que rodassem 
nas estradas holandesas. 

Do lado dos compradores, os 15 países 
que compõem a Comunidade Econô-
mica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) definiram que a partir de 
2021 somente poderão entrar na região 
veículos que atendam à norma Euro 4, 
que foi aprovada pela UE em 2005 e que 
nos próximos anos esses controles se 
tornarão mais rígidos, paulatinamente 
se aproximando dos padrões da UE. 

Outros blocos e países também preci-
sam adotar normas mais estritas; afinal, 
acredita-se que em 2050 o número de 

Os planos conjuntos de internet, te-
lefone e televisão por assinatura ainda 
são as melhores opções para o cliente 
que busca economizar durante a crise. 
Segundo estudo realizado pela Proteste, 
maior associação de consumidores da 
América Latina, é possível poupar cerca 
de R$1 mil por ano, contratando o popular 
“combo”, oferecido por operadoras de 
todo o país.

A pesquisa, que abrangeu as cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro, comparou 
33 planos disponíveis e comercializados 
pelas quatro maiores empresas do setor 
no Brasil. Para chegar aos números, foram 
analisados os hábitos de consumo de três 
perfis de assinantes: básico, intermediário 
e avançado.

Também foram avaliados pacotes 
com TV e internet, visando clientes que 

abriram mão do telefone fixo conven-
cional. Neste caso, foi comprovada uma 
economia de R$960,96, para quem opta 
por mais velocidade e um número menor 
de canais pagos.

Mercado em expansão
Com os clientes em busca de ofertas 

conjuntas, cresceu também o número 

de operadoras que decidiram apostar 
em novos serviços. “A decisão de adicio-
nar um novo produto foi principalmente 
por conta de os players concorrentes 
ofertarem o combo com televisão”, 
explica Wagner Furquim, presidente da 
Assim, companhia que opera no oeste 
paulista e no leste sul mato-grossense.

De acordo com Marcelo Rodrigues, diretor 
comercial da MultTV, empresa especializada 
em compartilhamento de headend, é possível 
notar um aumento nas vendas de provedores 
que optam por comercializar os populares 
“combos”. “Notamos que as operadoras 
que passaram a comercializar televisão por 
assinatura conosco tiveram crescimento 
de vendas de pacotes de internet, devido 
a associação da marca do provedor com 
programadoras como Discovery, Disney, 
Turner, Viacom e Band”, afirma (http://
multtv.com.br/).

Planos com televisão e internet são as melhores 
opções para o consumidor

News@TI 

Inscrições abertas nas áreas de matemática e 
estatística

@Quem sonha fazer mestrado, doutorado ou doutorado direto na 
melhor universidade do Brasil nas áreas de matemática e estatística 

já pode se inscrever nos processos seletivos do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para ler 
os editais dos dois programas de pós-graduação, ficar sabendo quais 
são os prazos e como funcionarão as etapas da seleção de cada um, 
basta acessar este link: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ingresso. Os 
selecionados ingressarão nos programas no primeiro semestre de 2021.

Solução acelera uso de voz e visualização em 
aplicações com Internet das coisas

@A VIA Technologies se antecipou ao futuro e está apresentando 
ao mercado nacional o chipset i500 AIoT da Media Tek, capaz de 

acelerar os novos dispositivos que surgem a todo instante. Entre esses 
recursos, se destacam as tecnologias de voz e de visualização, que 
requerem um aperfeiçoamento constante, proveniente de inovações 
como circuitos integrados inéditos. Lançado no final de setembro, o 
chipset i500 AIoT, da MediaTek, tem capacidade de combinar tecnologia 
de IA de alto desempenho para exibição, reconhecimento de objetos 
e voz, com recursos avançados de conectividade de E / S e sem fio. A 
placa consiste em um acelerador do desenvolvimento de dispositivos 
inteligentes para uma infinidade de aplicações de uso doméstico, 
comercial, industrial e educacional.

Embaixada e Consulados dos EUA realizam 
palestra virtual sobre inteligência artificial

@A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil, com 
o apoio do SIDIA Instituto de Ciência e Tecnologia e do Manaus 

Tech Hub, realizam a palestra virtual “Inteligência artificial aplicada 
a novos negócios e inovação”, hoje (29), a partir das 13h. A palestra 
será gratuita e em português. A convidada para ministrar essa pales-
tra é a portuguesa naturalizada americana, Manuela Veloso, chefe de 
Pesquisa em Inteligência Artificial do J.P. Morgan Chase e professora 
da Carnegie Mellon University. A palestra será transmitida pelo You-
Tube do Instituto SIDIA, no link: https://www.youtube.com/channel/
UCSDH7nQ3h1SYhNFxpA6uCTQ.

Solução na área de telefonia

@A caxiense Native, empresa de tecnologia especializada em desen-
volver soluções de comunicação, lança oficialmente hoje (29), seu 

mais recente produto. O Infinity, plataforma de telefonia inteligente, 
que viabiliza a comunicação coorporativa de alta qualidade seja por 
telefone fixo, computador ou celular, em empresas ou home office. 
A plataforma Infinity resulta de um processo de aperfeiçoamento de 
serviços prestados pela Native há quatro anos na área de inteligência 
de comunicação por voz. Além de ofertar integração, customização, 
personalização e virtualização, o novo produto agrega interface mais 
interativa, melhor visualização e maior funcionalidade, com ramais 
ilimitados, serviços de chat e videoconferências (https://www.youtube.
com/channel/UCBKMvdX3EPRK8lqF1THbHkg/featured).

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
Reforma tributária 

já!
O ano de 2020 
vai passar para 
a história como o 
ano da pandemia. 
Grandes modificações 
nos costumes e 
transformações na 
economia. 

Será lembrado como 
um ano de aumento 
do desemprego, e 

de relaxamento fiscal por 
conta do combate aos efei-
tos deletérios da Covid-19. 
Mas poderia passar também 
para a história como o ano 
da tão sonhada Reforma 
Tributária que fizesse com 
que a economia brasileira 
retomasse o rumo do cres-
cimento.

Por falta de acordo e por 
conta das eleições muni-
cipais, a PEC da Reforma 
Tributária corre grande 
risco de não ser analisada 
e encaminhada para vota-
ção ainda neste ano. Nós, 
da ABIMAQ, acreditamos 
que se o Brasil não votar no 
tempo mais curto possível 
essa reforma que trata dos 
tributos sobre consumo de 
bens e serviços, perdere-
mos uma chance histórica 
de melhorar a competiti-
vidade de nossa economia 
e dos setores produtivos.

É indispensável simplifi-
car o sistema tributário, re-
duzir os custos de adminis-
trar os impostos, desonerar 
os investimentos produti-
vos e as exportações, tornar 
automática a compensação 
ou devolução de créditos 
tributários, eliminar os 
impostos não recuperáveis 
embutidos nos bens e ser-
viços, aumentar o prazo de 
recolhimento de impostos 
e contribuições, extinguir 
regimes especiais e isen-
ções. É importantíssimo 
obtermos transparência, 
sabermos quanto estamos 
pagando de tributos no que 
consumimos.

Nunca chegamos tão per-
to da tão sonhada reforma. 
Apenas para lembrarmos: 
em 2019, após três décadas 
convivendo com este mani-
cômio tributário gerado na 
Constituição de 1988 e de 
tentativas frustradas, final-
mente a reforma tributária 
começou a ganhar corpo. 
Presidentes da Câmara e 
do Senado colocaram como 
pauta para apreciação 
dos parlamentares duas 
propostas, ambas tendo 
como principal aspecto a 
unificação de vários impos-
tos (federais, estaduais e 
municipais) em um único 
tributo sobre o Valor Adi-
cionado (IVA).

Em fevereiro foi instau-
rada a Comissão Mista 
responsável pela análise e 
produção de um texto único 
sobre a Reforma tributária 
e mais adiante, em julho o 
debate ganhou novas vo-
zes quando então o poder 
Executivo, encaminhou 
ao congresso a primeira 
etapa da sua proposta de 
reforma, contemplando 
a criação de uma CBS – 
Contribuição Sobre Bens 
e Serviços em substituição 
a dois impostos federais, o 

PIS e a Cofins. Instalou-se 
o debate. 

Tínhamos então o de-
senho de uma reforma 
tributária evoluindo em 
direção aos anseios da so-
ciedade. Embora não sendo 
a reforma completa, aquela 
que abranja, para além da 
tributação sobre bens e 
serviços, renda, folha de 
pagamento e patrimônio, 
mas este projeto estava 
no caminho correto por 
atuar nas distorções que a 
tributação indireta provoca 
no consumo, onde residem 
nossos maiores problemas. 
Diferente dos países desen-
volvidos, no Brasil temos 
diversos tributos sobre o 
consumo e todos eles com 
uma série de problemas, 
reflexo de legislações ex-
tremamente complexas. 

Tributos cumulativos, 
repletos de restrições a 
créditos, várias legisla-
ções complexas e cheias 
de exceções, entre outros 
fatores, que trazem como 
consequência elevados 
custos de cumprimento de 
obrigações acessórias, in-
segurança jurídica, cumu-
latividade, prejudicando 
investimentos, competiti-
vidade, desenvolvimento 
econômico e bem-estar 
social. Sem falar que o siste-
ma tributário é regressivo, 
ou seja, quem tem menos 
paga mais. No Brasil quem 
tem recursos para fazer 
planejamento tributário 
não é tributado, ou é muito 
pouco tributado.

Temos que aproveitar 
esse momento e essa re-
forma, que por si só pode 
gerar um crescimento do 
PIB da ordem de 20% até 
2035, segundo estudos. 
Teríamos a diminuição da 
judicialização, diminuição 
do Custo Brasil, simplifi-
cação para as empresas e 
também diminuição da re-
gressividade, ou seja, os po-
bres vão pagar menos e os 
ricos, mais. Vamos diminuir 
a cumulatividade deixando 
de tributar impostos sobre 
impostos.

O Brasil precisa virar essa 
página! Precisamos apro-
veitar a saída da crise da 
pandemia do Coronavírus. 
Não podemos mais poster-
gar as soluções dos nossos 
problemas. Nossa priori-
dade deve ser o combate 
incessante aos itens que 
compõem a Custo Brasil e 
a busca da necessária com-
petitividade da economia 
brasileira.

O Brasil precisa apro-
veitar esse momento sob 
pena de gerar  a mesma 
frustração que tivemos já 
em duas vezes anteriores 
na década de 90.

Temos um Congresso que 
se diz reformista. Portanto 
mãos à obra. Vamos “tocar” 
as reformas que estão na 
fila de espera! Comecemos 
pela tributária já! Depois a 
Reforma da PEC Emergen-
cial e a Reforma Adminis-
trativa. É disto que o Brasil 
precisa!!

 
(*) - Engenheiro mecânico, 

administrador de empresas, é 
presidente executivo da Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (ABIMAQ).

José Velloso (*)
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D - Tecnologia e Produto 
O SiteMercado, líder em e-commerce para supermercados no Brasil que 
faz parte do Grupo iFood, está com 80 vagas para contratação imediata 
de diversos níveis na área de tecnologia e produto. Entre as posições 
abertas estão analista de dados, UX designer, desenvolvedor Full Stack, 
desenvolvedor mobile, coordenador técnico. É uma plataforma brasileira 
que atua há cinco anos no mercado, liderando o e-commerce para su-
permercados no país. Recentemente, passou a integrar o Grupo iFood, 
foodtech líder na América Latina, e juntas, as empresas vão ajudar 
mercados de diversos tamanhos a se digitalizarem, oferecendo soluções 
em tecnologia e inteligência artificial para alavancar seus negócios. 
Confira mais detalhes acessando (vagas.sitemercado.com.br) e enviar 
o currículo para (vagas@sitemercado.com.br). 

E - Dicas para Empresários
O ditado diz que o gado só engorda sob o olhar atento do dono. Tal-
vez a máxima seja sim verdadeira, porque uma empresa gerida com 
atenção e participação do proprietário tende sim a obter melhores 
e maiores resultados. A FECAP, mais tradicional escola de negócios 
do Brasil, está lançando o curso online gratuito “Gestão de Pessoas 
para Proprietários de Empresas”, onde os gestores irão desenvolver 
um projeto de transformação de gestão de pessoas, potencializando 
a capacidade de inovar e obter qualidade. É voltado para empresá-
rios, empreendedores ou profissionais que estão desenvolvendo seus 
planos de negócios, ou profissionais do alto escalão das empresas 
com potencial para transformar sua gestão de pessoas. Inscrições 
em: (http://www.fecap.br/curta-duracao/gestao-de-pessoas-para-pro-
prietarios-de-empresas/).

F - Latas de Alumínio
A Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumí-
nio, anuncia a construção de uma nova fábrica de latas para bebidas na 
cidade de Frutal/MG, que contará com duas linhas com capacidade para 
produzir um portfólio de latas em formatos variados. Abrirá no segundo 
semestre de 2021 e criará cerca de 100 empregos diretos. O investimento 
inicial de US$ 90 milhões expandirá o footprint da Ball na América do 
Sul - cuja rede atualmente é formada por dez fábricas no Brasil, uma no 
Chile, uma na Argentina e uma no Paraguai, tornando a empresa líder 
no setor. Ao reforçar seu compromisso com a comunidade local desde 
o ano passado, já tem realizado ações na cidade, como a construção da 
biblioteca comunitária do projeto Cantos de Leitura na Escola Municipal, 
no bairro de Vila Esperança. Saiba mais: (www.ball.com).

A - Produção de Podcasts
O Goethe-Institut incentiva narrativas sonoras de casos, histórias, ex-
perimentações, inovações e tecnologias que apontem caminhos para 
abordar a crise democrática na América do Sul. A ideia é potencializar 
colaborações entre quem faz pesquisa, quem está desenvolvendo pro-
jetos de inovação cívica e quem faz comunicação por meio do rádio ou 
podcasts. Serão selecionadas até 15 propostas (para episódios de no 
mínimo 20 minutos) em português e/ou espanhol. Os roteiros deverão 
apresentar projetos e iniciativas sobre os temas abordados no âmbito 
do Tramas Democráticas, programa de intercâmbio entre ativistas, pes-
quisadores e comunicadores realizado pelo Goethe-Institut. Inscrições 
e mais informações: (goethe.de/tramas/chamada). 

B - Jovens Profissionais
O Programa de Trainee Grupo Sotreq 2021 está com inscrições abertas 
e à procura de jovens profissionais em busca de oportunidades de 
crescimento. Primeiro e maior dealer da Caterpillar no Brasil, com 79 
anos de história, a Sotreq conta com mais de quatro mil funcionários 
em seu conjunto de empresas presentes em mais de 90% do terri-
tório nacional. Inscrição no site (http://sotreq.com.br/trainee2021), 
para preencher os seguintes pré-requisitos: ter completado o curso 
superior de Engenharia, tendo até dois anos de formado; nível de 
inglês avançado; conhecimento do Pacote Office (intermediário); e 
disponibilidade para viagem. O trainee terá a oportunidade de par-
ticipar de cursos online, palestras e fóruns, além de acesso à rede 
social corporativa da empresa, que estimula a troca de experiências 
e postagens sobre diversos temas. 

C - Escritório dos Sonhos
A XP Inc. anunciou nesta semana um novo benefício para seus 
cerca de 3.000 colaboradores: mesa, cadeira e luminária para o 
trabalho remoto. Mais do que enviar as cadeiras do escritório para 
a casa das pessoas funcionárias, ação realizada no início do isola-
mento, a empresa também desenvolveu uma plataforma em que os 
funcionários poderão escolher as peças para montar o escritório 
dos sonhos. Os itens são fornecidos por uma tradicional marca de 
mobiliário de escritório e obedecem à NR17, regulamentação do 
Ministério do Trabalho sobre ergonomia. A empresa também passou 
a oferecer uma ajuda de custo para a aquisição de equipamentos que 
possam melhorar as condições do trabalho de cada um totalizando 
R$ 1.800 ao ano para cada funcionário gastar como quiser. Outras 
informações: (www.xpinc.com).  

G - Startup World Cup 
Estão abertas as inscrições para a Regional Brasil da Startup World 
Cup 2020, a maior competição de startups do mundo, promovida em 
mais de 50 países pela Pegasus Tech Venture. A edição está focada em 
Agtechs, Foodtechs e startups que ofereçam soluções para problemas 
específicos do agronegócio. O evento está sendo realizado com o apoio 
da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e da Invest SP. A 
startup vencedora concorrerá a um investimento de US$ 1 milhão no 
Vale do Silício em 2021. O acontecimento tem como propósito apoiar o 
desenvolvimento e o crescimento de ecossistemas de inovação voltados 
a soluções para o agronegócio. Startups interessadas em participar po-
dem se inscrever pelo site (http://tinyurl.com/startupworldcupbrazil). 

H - Inovação e Tecnologia
Entre os dias 16 e 19 de novembro, a Gramado Summit realiza um 
evento digital e gratuito, com palestrantes referências no mercado de 
empreendedorismo brasileiro. Entre os nomes estão: José Galló (Ren-
ner), Nelson Sirotsky (Grupo RBS), Patrícia Turmina (Royal Trudel), 
Solon Stahl (Sicredi), Guilherme Paulus (CVC), Gui Massena e Edu 
Hommerding (Dobra), Dado Schneider (Professor) e Greta Paz (Eyxo). 
O evento é considerado a maior conferência de inovação e tecnologia do 
país. Para se inscrever, basta acessar (https://materiais.gramadosummit.
com/). Os conteúdos serão transmitidos pelo site do Summit Talks (ca-
nal de eventos pockets da empresa), e as informações de acesso serão 
comunicadas antecipadamente. 

I - Vagas para TI
A Company Hero, legaltech que ajuda PMEs a fazer negócios de qualquer 
lugar sem burocracia, acaba de anunciar 26 vagas nas áreas de tecnolo-
gia, contabilidade, comercial, marketing e administrativo. A maioria das 
vagas é para trabalho 100% remoto e candidatos de todas as regiões do 
país, através do trabalho home office. Parte das vagas é específica para 
candidatos das cidades de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Recife, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Curitiba. Com presença em mais 
de 20 regiões do Brasil até 2021, se prepara para novos lançamentos de 
serviços em marketing digital e conta bancária PJ, além disso levará seu 
modelo de negócio para fora do país no próximo ano. Para se inscrever 
basta acessar o link: (https://www.companyhero.com/carreiras). 

J - Exportação para Dubai 
A Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação de pro-
dutos saudáveis, anunciou a expansão internacional da marca com a 
exportação de seus produtos para Dubai. A transação comercial foi 
realizada em parceria com diversos supermercados do país - incluindo 
a rede Carrefour regional - após uma demanda do mercado identificada 
nos Emirados Árabes. Os produtos que serão comercializados são alguns 
dos congelados vegetarianos e veganos da marca, incluindo o Burger 
Gourmet plant based à base de ervilha. Além da presença em Dubai, a 
empresa já exporta seus produtos para países da Oceania e América do 
Sul e está em negociações para comercializá-los na Bélgica e Uruguai. 
Outras informações: (www.superbom.com.br).

Comportamento do IPCA e 
sua relação com a inflação

A volta de um 
cenário inflacionário 
compromete de 
forma significativa a 
retomada da atividade 
econômica

O Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo 
(IPCA), que tem 

por objetivo apresentar 
indicadores da inflação ofi-
cial no mercado brasileiro, 
acompanha a variação da 
cesta de produtos e serviços 
para famílias com renda de 
1 a 40 salário-mínimo em 
diversas regiões metropo-
litanas brasileiras. 

Na mais recente pesquisa 
divulgada na terceira se-
mana de outubro de 2020, 
esse indicador apresentou 
aumento significativo em 
segmentos importantes 
como alimentação e bebi-
das, segundo o IBGE. 

O registro desses au-
mentos preocupa, e muito, 
porque ambos represen-
tam aproximadamente um 
quarto do orçamento das 
famílias brasileiras. Os 
produtos que mais contri-
buíram para essa aceleração 
foram: carnes (+4,83%), 
que registrou aumento pelo 
quinto mês consecutivo, 
óleo de soja (+22,34%), 
arroz (+18,48%), tomate 
(+14,25%) e leite longa vida 
(+ 4,26%). 

Apesar da importância 
e peso significativo desses 
aumentos, a preocupação 
no momento é identificar 
quais as razões que motivam 
esses registros, classifica-
dos como desproporcionais, 
devido à situação atual de 
mercado. Isso porque, os 
indicadores de demanda da 
economia sinalizam cenário 
de recessão e não de ace-
leração da economia para o 
exercício de 2020. 

Neste momento, acre-
ditamos que é importante 
observar com mais pro-
priedade determinados 
movimentos que estão 
acontecendo no compor-
tamento de consumo das 
famílias brasileiras. Não é 
absurdo considerar que o 
aumento desproporcional 

de preços, principalmente 
nos alimentos e bebidas, 
possa ser classificado como 
sazonal, ou seja, movimen-
tos temporais com prazo 
determinado de duração. 

Para reforçar essa teoria 
seguem dois exemplos: 
	 •	Preocupação	com	uma	

eventual escassez de 
determinados produ-
tos, faz com que haja 
uma procura acentuada 
por alimentos e bebidas; 

	 •	Auxílio	 emergencial,	
disponibilizado pelo go-
verno, possibilita ma-
nutenção de consumo 
e até mesmo realização 
de estoque de alimentos 
devido ao futuro incerto. 

Essas duas variáveis po-
dem justificar parte das 
distorções registradas nos 
aumentos dos preços, prin-
cipalmente de alimentos e 
bebidas. Isto porque, até o 
momento, os indicadores 
da economia brasileira não 
apresentam sinais efetivos 
de recuperação, além de 
proporcionar incertezas 
em relação ao mercado de 
trabalho e alternativas de 
geração de renda para as 
famílias brasileiras. 

No entanto, essa alta des-
proporcional mesmo que 
classificada como sazonal, 
representa efetiva preocu-
pação com os indicadores 
que sinalizam aumento de 
inflação. Isto porque, o que 
menos se deseja no cenário 
atual é um descontrole infla-
cionário, que deve acarretar 
aumento desproporcional 
na taxa de juros e efetivo 
cenário de incertezas quan-
to ao futuro do mercado 
brasileiro. 

A volta de um cenário 
inflacionário compromete 
de forma significativa a 
retomada da atividade 
econômica, retorno dos 
investimentos e com isso, 
a possibilidade de geração 
de novos empregos e renda. 

(*) - Mestre, pós em Administração 
e Finanças, com habilitação em 
Comércio Exterior, é professor 
na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie na área de Ciências 
Sociais Aplicadas nos cursos 
de Administração e Comércio 

Internacional. 

Marcos Antônio de Andrade (*)

O foco reúne adoles-
centes e jovens de 14 
a 24 anos, em especial 

os que estão em situação de 
vulnerabilidade. A meta é 
gerar nos próximos dois anos 
um milhão de oportunidades 
em quatro pilares: acesso 
à educação de qualidade; 
inclusão digital e conectivi-
dade; fomento ao empreen-
dedorismo e protagonismo 
de adolescentes e jovens; 
e acesso ao mundo do tra-
balho em oportunidades de 
estágio, aprendiz e emprego 
formal.

Por meio da plataforma 
digital (http://1mio.com.
br/), a iniciativa vai auxiliar 
adolescentes e jovens a 
buscar informações de qua-
lidade, por regiões, sobre 
oportunidades e formação 
para o mundo do trabalho. 
Todas as oportunidades po-

A meta é atender jovens em 
situação de vulnerabilidade.
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Plataforma digital vai gerar 1 milhão 
de oportunidades para jovens

Empresas, sociedade civil, Unicef e a OIT lançaram ontem (28) uma iniciativa chamada ‘Um Milhão de 
Oportunidades’

para todos”, disse Juliana 
Azevedo, executivo da P&G 
Brasil. Com uma população 
de 48 milhões de pessoas 
entre 10 e 24 anos, o Brasil 
tem hoje a maior geração 
de adolescentes e jovens 
de sua história, segundo o 
Unicef. 

Um dado preocupante 
é que um em cada quatro 
adolescentes e jovens não 
estuda, nem trabalha. O 
ensino médio é a etapa com 
maiores índices de evasão 
escolar. Em 2018, mais de 
458 mil adolescentes dei-
xaram a escola. Ainda na 
avaliação dos especialistas, 
a velocidade dos avanços 
tecnológicos pode aumentar 
ainda mais as desigualdades 
no Brasil, excluindo adoles-
centes e jovens em situação 
de vulnerabilidade e sem 
formação profissional (ABr). 

derão ser acessadas no site 
e no aplicativo, que terão 
um monitoramento sobre 
o preenchimento efetivo 
de cada oportunidade pe-
las empresas participantes 
por meio de um acordo de 
adesão.

“Devemos cuidar, incen-

tivar e apoiar o ensino de 
todos os jovens, principal-
mente os que se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade, pois neles creditamos 
a esperança de um Brasil 
mais justo e igualitário. Te-
mos que trabalhar para ga-
rantir mais oportunidades 

Emprego na construção é o maior 
para setembro nos últimos oito anos

O índice é o maior desde abril de 2012 e confirma o bom 
momento do emprego no setor.
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média de 44 pontos da série histórica, iniciada em 2009. 
O Índice de Confiança do Empresário Industrial se man-
teve estável entre setembro e outubro, em 56,7 pontos. 
A CNI destaca que a estabilidade ocorre após cinco altas 
seguidas, se dá em patamar elevado e aponta “para um 
sentimento de confiança otimista e disseminado entre os 
empresários da indústria da construção”.

Apesar das quedas, todos os índices permanecem acima 
da linha divisória de 50 pontos, indicando que os empre-
sários da indústria da construção mantêm o sentimento 
de otimismo. Entre os principais problemas da construção 
civil, a pesquisa destaca falta ou alto custo da matéria-prima 
e a  elevada carga tributária (ABr/CNI).

A indústria da construção civil segue em ritmo acelerado, 
com avanço na atividade e na utilização da capacidade 
operacional. A pesquisa Sondagem Indústria da Cons-
trução, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
mostra a retomada da indústria de construção civil em 
setembro, com o índice de evolução do número de em-
pregados chegando a 50,1 pontos no mês. Essa é a quarta 
alta consecutiva do índice, que se afastou ainda mais da 
sua média histórica de 43,9 pontos. 

O índice é o maior desde abril de 2012 e, para a CNI, isso 
confirma o bom momento do emprego do setor, embora 
tenha sido precedido por fortes quedas, observadas em 
março e abril, em razão dos efeitos da pandemia. Para a 
pesquisa, foram entrevistadas 170 empresas de pequeno 
porte, 197 de médio porte e 94 grandes, entre 1º a 14 de 
outubro. O índice de evolução do nível de atividade está 
em 51,2 pontos, queda de 0,2 ponto em relação a agosto. 

De acordo com a CNI, a ligeira queda é pouco significativa, 
pois o índice está acima da linha divisória de 50 pontos pelo 
segundo mês consecutivo, o que indica aumento do nível 
de atividade da indústria da construção na comparação 
com o mês anterior.

A Utilização da Capacidade Operacional também cres-
ceu em setembro pelo quinto mês consecutivo e ficou 
em 62%, alta de 2 pontos percentuais frente a agosto. 
O percentual é idêntico ao registrado em setembro de 
2019, e supera os percentuais confirmados entre os 
anos de 2015 a 2018.

O indicador de satisfação com a situação financeira au-
mentou 6 pontos na comparação trimestral, alcançando 
44,7 pontos no terceiro trimestre. O resultado supera a 
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Até quando 
o livro sobreviverá?

Uma data 
comemorativa nos 
motiva, em um dia, 
a fazer memória da 
relevância de um 
objeto, instituição ou 
pessoa, para a sua 
família, a sociedade, e 
o mundo

Assim, o Dia Nacional 
do Livro, comemorado 
hoje 29/10, é um mo-

mento propício para refletir-
mos sobre a importância da 
leitura, do conhecimento na 
formação da pessoa, na cons-
trução do pensamento e na 
educação dos seres humanos. 
Quanto vale o saber? Podemos 
ter como referência o livro tra-
dicional como conhecemos, o 
exemplar de papel, com capa, 
geralmente mais dura, e com 
ilustração ou mesmo fotos, 
entre vários outros formatos 
de livros que existem. 

Temos o livro digital ou 
e-book, e o livro áudio, ou seja, 
todo o conteúdo narrado. O 
fato é que nem tanto o livro 
em si ganha novos formatos, 
mas as novas tecnologias que 
avançam, e então surgem no-
vas plataformas, aplicativos, 
aparelhos, que incorporam o 
livro. E essa é uma tendência 
para o futuro, embora não 
signifique o fim do formato 
tradicional, pois há muita gente 
que ainda prefira o livro físico.  

Podemos refletir que talvez 
a maior ameaça aos livros, nos 
dias atuais, sejam os vídeos e 
textos curtos, que exploram 
apenas frases de efeito nas 
diversas mídias sociais. Mesmo 
havendo tanta disponibilidade 
de conteúdo que possui o mí-
nimo de embasamento para 
determinada área, vemos que 
nem sempre há a intenção de 
levar informação de qualidade, 
pois muito do que está em 
plataformas como Youtube e 
outras similares e nos cards, 
está mais voltado para o en-
tretenimento ou, infelizmente, 
para a disseminação de Fake 
News. 

Mas não podemos desconsi-
derar a facilidade do acesso a 
qualquer assunto no dia a dia. 
Por exemplo, se há alguma 
dúvida, no modo de fazer algo, 
até mesmo para acharmos al-
guma receita disso ou daquilo, 
recorremos a esses meios para 
aprender algo quase que ins-
tantaneamente. Sendo assim é 
importante direcionarmo-nos 
ao passado, e rever como era a 

busca por conhecimento. 
Na antiguidade, o aprendiza-

do se dava pela oralidade, pela 
observação e  prática de deter-
minado ofício, ou por meio de 
manuscritos e livros. O livro 
era literalmente escrito à mão, 
unidade por unidade, em couro 
ou em papiro, que é uma folha 
de planta aquática (talvez, por 
isso chamemos o papel de fo-
lha), tratada e recortada para 
servir de página. Muitos eram 
escritos em formato de rolo, 
manuseado por duas hastes, 
uma em cada ponta, depois que 
surgiu o pergaminho. 

Para encontrá-los era ne-
cessário ir em bibliotecas, 
pois, dificilmente, uma pessoa 
possuía um livro em sua casa. 
Com a invenção do papel e da 
impressão com os tipos móveis 
de Gutenberg, o livro se popu-
larizou e ficou mais acessível. 
Foi a primeira revolução pela 
qual passou. Nisso vemos que 
não importa o formato, os tem-
pos ou quais outras ferramen-
tas necessárias para se adquirir 
conhecimento existam.

O livro está consolidado há 
milênios como modo impor-
tante de adquirir o saber, e 
acredito que isso não mudará. 
As tecnologias permitem que 
facilmente tenhamos acesso a 
um vídeo, texto, artigo, como 
este, que traz uma informação 
e discussão, mas que tam-
bém, de forma breve, serve, 
num primeiro momento, para 
despertar um desejo de se 
aprofundar mais. Dessa forma, 
quando se quer saber mais, co-
nhecer mais substancialmente 
determinado assunto, o livro se 
faz necessário. 

Se quiser uma história, com 
detalhes, daquelas que aguçam 
a imaginação, o livro é sempre 
a melhor pedida. Muitos con-
sideram uma experiência mais 
intensa do que assistir à versão 
em filme. Outro aspecto a ser 
destacado é que, geralmente, 
o livro físico, de papel, gera um 
afeto em quem o lê, a pessoa 
quer levar, guardar aquele 
conteúdo. 

Principalmente aquele livro 
que foi mais relevante, que 
foi importante num momento 
específico na vida do leitor, 
que mudou algo em sua vida, 
fez a diferença. Aquele livro se 
tornou importante para ele, e 
acredito que haverá sempre 
pessoas que assim o elegem!

(*) - É missionário da Comunidade 
Canção Nova. É autor dos livros: 

‘Maria, humana como nós’ e 
‘As Cinco Fases do Namoro’, 

pela Editora Canção Nova.

Sandro Arquejada (*)

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Pandemia: maioria 
das pessoas 
mudaram padrões 
de consumo 

Após seis meses de pande-
mia, uma pesquisa realizada 
pela FecomercioSP com 400 
brasileiros mostra que sete 
em cada dez (72%) muda-
ram os padrões de consumo 
no período. Os setores mais 
impactados foram de roupas 
e calçados (42% dos entrevis-
tados reduziram o consumo 
destes itens), viagens a turis-
mo (30%) e atividades físicas 
(27%), mas chama atenção, 
também, o fato de 22% das 
pessoas terem cortado custos 
com bens essenciais, como 
alimentos e remédios.

A maioria (54%) daqueles 
que cortaram gastos aponta 
que o fizeram porque tiveram 
diminuição na renda. Além 
de variáveis estruturais (taxa 
de desemprego e inflação), o 
próprio isolamento social no 
período explica a capilaridade 
do impacto no consumo: em 
casa, as pessoas demandaram 
mais artigos domésticos e 
itens que lhes permitissem 
estabelecer rotinas na qua-
rentena. Da mesma forma, 
passaram a comprar mais pela 
internet.

Isso se revela, por exemplo, 
no fato de que sete em cada 
dez pessoas (72%) estão co-
zinhando mais em casa do que 
antes da pandemia, enquanto 
42% delas disseram que, ago-
ra, praticam mais atividades 
físicas no ambiente domésti-
co. Houve ainda um aumento 
de 14% nas compras de itens 
de construção ou decoração. 
Apontado como a principal al-
ternativa para manter o ritmo 
do mercado, o e-commerce 
se expandiu em meio à crise, 
mas não deve necessariamen-
te manter o crescimento no 
cenário pós-pandêmico (AI/
FecomercioSP).

A iniciativa, objetiva 
apoiar os empreen-
dedores a concretizar 

seus projetos de inovação 
e enfrentar as demandas 
do “novo normal”. Além 
disso, visa incentivar o de-
senvolvimento da cultura 
empreendedora do Brasil 
e sensibilizar a sociedade 
para o reconhecimento do 
empreendedorismo como 
importante vetor do desen-
volvimento da economia no 
país.

Desde o início da pan-
demia, a Serasa Experian 
investiu fortemente em 
iniciativas para ajudar as 
empresas a superar esse 
momento desafiador. Fo-
ram disponibilizados cursos 
gratuitos de educação finan-
ceira, e-books, webinars e 
vouchers de desconto em 
soluções. “Muitos micro-
empreendedores brasileiros 
nascem de uma necessida-
de e não exatamente da 
vocação. Assim, conteúdos 
de educação financeira e 
gestão são imprescindíveis 

A iniciativa, objetiva apoiar os empreendedores a 
concretizarem seus projetos de inovação.
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Desafio de inovação para micro 
e pequenas empresas

A Serasa Experian acaba de lançar o ‘Desafio Serasa Experian para Micro e Pequenas Empresas’ e 
distribuirá R$ 500 mil em prêmios aos vencedores

(oitenta e um mil reais);
	 •	Micro Empresa - fatu-

ramento anual igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil 
reais); e

	 •	Pequenas empresas 
- faturamento anual su-
perior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a 
R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil 
reais).

As inscrições podem ser 
feitas por meio do preen-
chimento de formulário 
eletrônico no site: (www.
desafioserasaexperian.com.
br). O empreendedor deve 
informar se há interesse na 
mentoria voluntária dos fun-
cionários da Serasa Experian 
para produção do conteúdo 
do vídeo que concorrerá ao 
Desafio. Também será ne-
cessário fazer o curso online 
de uma hora sobre educação 
financeira e acessar o Serasa 
Score para entender a saúde 
financeira da empresa.

para reduzir o nível de mor-
talidade dessas empresas”, 
explica a diretora de Res-
ponsabilidade Corporativa, 
Marketing e Comunicação 
da Serasa Experian, Sirlene 
Cavaliere.

Para participar, o empre-
sário precisa se inscrever 
e submeter o projeto de 
inovação que manterá sua 
empresa saudável nesse 
novo ambiente de negócio. 
Os projetos inscritos serão 
analisados pelo comitê jul-
gador. Serão 20 empreen-

dedores premiados com R$ 
25 mil. Além disso, todos 
os inscritos poderão optar 
por receberem mentoria de 
profissionais voluntários da 
Serasa Experian para ajudar 
no desenvolvimento do seu 
projeto. É necessário possuir 
CNPJ válido e ativo junto 
à Receita Federal e estar 
enquadrado nas seguintes 
categorias:
	 •	Microempreendedor 

individual - fatura-
mento anual igual ou 
inferior a R$ 81.000,00 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CRISTIANO LÁZIO BENTO DAS DORES, profissão: artífice, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1975, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Benedito das Dores e de Maria Claret Bento das 
Dores. A pretendente: SILVIA FRANCISCA DE SOUSA, profissão: aux. de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/07/1980, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco de Sousa.

O pretendente: MARCIO AVELAR JUNIOR, profissão: professor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Marcio Avelar e de Patricia Ramos Camargo. A pre-
tendente: JANAINA FERREIRA CAMUNALE, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/07/2002, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Sergio Carvalho Comunale e de Simone Fer-
reira de Vasconcelos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LUDE BITTENCOURT SILVEIRA, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em Belo Horizonte, MG, no dia 01/07/1989, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Lélio Lopes da Silveira e de Mercinélia Gonçalves Bittencourt 
Silveira. A pretendente: CAROLINA MENDES POVOA, estado civil solteira, profissão 
designer de ambiantes, nascida em Governador Valadares, MG, no dia (31/03/1994), resi-
dente e domiciliada em Belo Horizonte, MG, filha de Ronilton Gonçalves Povoa e de Mirian 
Mendes Povoa. Obs.: Conforme edital expedido pelo ORCPN de Belo Horizonte, MG.

O pretendente: PAULO ALBERTO COSTA SANTOS, estado civil solteiro, profissão con-
sultor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/12/1984, residente e domiciliado na 
Água Fria, São Paulo, SP, filho de Antonio Souza dos Santos e de Nice Dalova Sousa da 
Costa Santos. A pretendente: KARINA GARCIA POVOAS, estado civil solteira, profissão 
nutricionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Julio Cezar Castilho Alves Povoas e de Monica 
Garcia Pallares Povoas.

O pretendente: PAOLO GIOVANNI FARINELLI, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Lucca, Itália, no dia 17/11/1945, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Nedo Farinelli e de Nella Stecchi Farinelli. A pretendente: 
HELENIZA APARECIDA DE CAMARGO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Pirapora do Bom Jesus, SP, no dia (28/12/1959), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Cesario Justino de Camargo e de Maria Lidia de Camargo.

O pretendente: GUILHERME ARILLA BOCCHI, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 19/02/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Henrique Bocchi Filho e de Elisabeth Arilla Bocchi. A 
pretendente: BIANCA PASSARO ASSUMPÇÃO SILVA, estado civil solteira, profissão 
médica, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (11/08/1985), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Assumpção Silva e de Waldy 
Amaral Passaro Assumpção Silva.

O pretendente: SHOHGO HORIKAWA, estado civil solteiro, profissão analista de dados, 
nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia 28/10/1992, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Oswaldo Horikawa e de Jane Maria Morimura Horikawa. 
A pretendente: DAYANA JONG HEE PARK, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia (26/02/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sung Jae Park e de Sook Ja Park Ko.

O pretendente: VICENTE TUMA, estado civil solteiro, profissão analista de automação, 
nascido em Angola, no dia 26/02/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Alvaro Carlos Antonio Tuma e de Mansoca Vita. A pretendente: BLENDA 
DE ASSUNÇÃO CARDOSO GASPAR, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Angola, no dia (13/09/1994), residente e domiciliada na Penha, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Gaspar e de Beatriz Assunção Pedro Cardoso. Obs.: Conforme edital expedido 
pelo 3º Subdistrito da Penha, nesta Capital.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Com o nascimento de 
uma nova rede social, as 
empresas antenadas sem-
pre investem nas melhores 
estratégias para interagir 
com o seu público dentro 
das plataformas. Foi assim 
com o Twitter, Facebook, 
Instagram e até Snapchat. 
O desafio agora é aprender 
como investir no mundo 
do TikTok, aplicativo que 
virou febre entre os jovens. 
Muitas marcas já aprovei-
taram o novo aplicativo 
para investir em contra-
tações. Isso mesmo, rede 
social também é um lugar 
para valorizar a marca 
empregadora. 

Empresas como a Agên-
cia Ecco, Nestlé e Natura 
embarcaram nessa novida-
de. No geral, os candidatos 
precisavam produzir um 
vídeo de até 60 segundos 
seguindo algumas instru-
ções. No caso da Agência 
Ecco, enxergamos que 
anunciar uma vaga via Tik-
Tok atrai mais olhares, pois 
é algo que foge do comum. 
“Investir em novos forma-
tos de contratações mostra 
que a empresa é inovadora, 
principalmente quando 
é uma rede ainda pouco 
usada para tal finalidade. 

Anunciar vagas no Ins-
tagram e Facebook já é 
algo corriqueiro, todo 
mundo faz, por isso, para 
nossa vaga de criador de 
conteúdo de Tik Tok, por 
exemplo, resolvemos sair 
um pouco da caixinha e 
explorar o próprio aplica-
tivo pelo para encontrar o 

O segredo da audiência das 
marcas que brilham no Tik Tok

candidato ideal. Inclusive, 
não havia nem restrição 
de idade mínima, podia 
ser alguém de 16 anos, por 
exemplo”, explica Gláucio 
Amaral, diretor executivo 
da Agência Ecco.

São nítidas as vantagens 
do TikTok frente aos outros 
aplicativos quando o as-
sunto é alcance de público. 
Diferente do Facebook, ele 
permite que os usuários 
alcancem mais públicos 
mesmo sem investimento 
financeiro. Enquanto o Fa-
cebook restringe o alcance 
dos seus posts, o TikTok 
fomenta o impacto confor-
me ele percebe o interesse 
sincero dos seguidores. 
Além do mais, as contas não 
necessariamente precisam 
ser de grandes marcas ou 
celebridades para que os 
vídeos ganhem sucesso. 

Há vários casos de pessoas 
não famosas que tornam 
seus vídeos populares sem 
grandes produções, apenas 
investindo na criatividade. 

Inclusive, ousar no conte-
údo  pode ser considerado 
o ponto de partida para 
que os vídeos sejam um 
sucesso. Ser criativo nessa 
plataforma é fundamental 
e traz bons resultados. 
Investir nas trends do 
TikTok também ajuda na 
popularização da conta.  As 
trends são os vídeos que 
estão em alta no momento, 
com músicas específicas ou 
áudios falados que criam 
uma tendência divertida 
que pode ser seguida pelas 
marcas. 

No geral, o TikTok é con-
siderado um aplicativo sem 
preconceitos. É curioso 
encontrar casos de profis-
sionais em assuntos pouco 
populares que se destacam 
na plataforma. Isso acon-
tece porque conseguem 
entender a necessidade 
de quem assiste e geram 
conteúdos criativos em 
cima disso. Fonte e outras 
informações:- (https://
agenciaecco.com.br/).

A rede social febre do momento pode ser a mais nova aliada 
para trazer visibilidade para os seus negócios.
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Os avanços do PIX 
e os novos desafios 
de cibersegurança

Pronto para entrar 
em operação, o 
PIX – novo sistema 
de pagamentos 
instantâneos 
definido pelo Banco 
Central para o Brasil 
- está atraindo a 
atenção do mercado, 
incluindo bancos, 
fintechs e clientes. 
Motivos, claro, não 
faltam

Trata-se de um mode-
lo totalmente digital, 
com disponibilidade 

24 horas por dia e sete dias 
por semana, que permitirá 
transferências e pagamen-
tos interbancários prati-
camente em tempo real. 
Ou seja, uma verdadeira 
revolução no modo como 
lidamos com as transa-
ções financeiras em nosso 
PPaís. A implementação 
do PIX tem como objetivo 
garantir mais agilidade aos 
usuários, otimizando o dia 
a dia de empresas, consu-
midores e instituições. 

A intenção é substituir 
os já conhecidos DOC e 
TED, tornando tudo mais 
prático. A contrapartida, 
porém, é que como toda 
novidade, a adoção da 
tecnologia de pagamen-
tos instantâneos também 
deverá ampliar os riscos 
das operações. Ressaltan-
do, que já há ocorrências 
de cadastros falsos com 
chaves verdadeiras de pes-
soas físicas. Estes golpes 
maliciosos não envolvem 
complexidade tecnológica, 
mas sim uma fragilidade 
do mercado brasileiro na 
exposição de dados como: 
CPF, e-mail e telefones 
pessoa is.

Por isso, é imprescindí-
vel pensar o PIX em uma 
estrutura que contemple, 
também, maiores cuidados 
com a cibersegurança. 
Pesquisas indicam que, até 
meados de outubro, mais 
de 70 grandes domínios fo-
ram atacados digitalmen-
te, com possíveis golpes 
relacionados ao sistema 
a ser implementado pelos 
bancos.

Outro exemplo que re-
força a importância da 
segurança da informação 
na atualidade é a utilização 
da pandemia da Covid-19 
para a disseminação de 
fraudes virtuais dos mais 
variados tipos, conteúdos 
e formatos.  De acordo 
com estudos da Febraban, 
a crise do Coronavírus 
marcou um aumento de 
44% no número de golpes 
que usam nomes de bancos 
ou instituições financeiras 
para roubar dados e dinhei-
ro de suas vítimas.   

Registros como esses 
mostram, sem dúvida, a 
dimensão atual do desafio 
que todos nós teremos 
para caminhar de maneira 
segura neste novo modelo 
de utilização dos serviços 
bancários. Em uma era 
cuja principal lição é jus-
tamente a digitalização 
das tarefas como meio 
de se evitar aglomera-
ções e desperdícios (de 
tempo e dinheiro), o PIX 
representa igualmente 
um ganho indiscutível 
de praticidade e um novo 
ponto de atenção que não 
poderá, de maneira algu-
ma, ser negligenciado.

Neste ponto, aliás, é bom 
frisar que a segurança dos 
usuários no PIX não é um 
assunto que deve dizer res-
peito apenas aos usuários 
por sua conta e risco. Ao 
contrário. As companhias 
também devem se preocu-
par, e por diversas razões. 
Por exemplo, imagine 
como seus colaboradores, 
em home office ou não, uti-
lizarão esses serviços: será 
pelo celular ou computa-
dor conectado a uma rede 
de Internet que, possivel-
mente, será a mesma em 
que informações sigilosas 
de sua operação trafegará.

Isso significa que um 
golpe não seria potencial-
mente danoso somente 
às contas, mas, também, 
à própria integridade de 
seus negócios. A oportu-
nidade aberta pelo novo 
sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco 
Central é enorme e fun-
damental para acelerar a 
transformação digital da 
cadeia bancária e finan-
ceira do Brasil, e é extre-
mamente importante que 
nossa sociedade dê esse 
passo. 

Contudo, é imprescindí-
vel que, da mesma maneira, 
as instituições bancárias 
ofereçam soluções seguras 
e que as organizações, por 
suas próprias demandas, 
invistam em uma cultura 
orientada à proteção dos 
dados e de mitigação cons-
tante dos riscos que cer-
cam a digitalização. Como 
fazer isso?  A resposta já 
existe e está à disposição 
das organizações. Para 
encontrá-la, entretanto, é 
necessário compreender 
que a inovação vai além da 
ponta final dos serviços que 
são entregues às pessoas. 

Hoje, a indústria de se-
gurança cibernética possui 
uma série de recursos que 
podem sustentar, otimizar 
e aprimorar a experiência 
dos usuários, entregando 
serviços mais resilientes 
e eficazes. Por trás das 
aplicações, as empresas 
também devem ampliar 
a atenção à infraestrutu-
ra que organiza e rege a 
proteção. 

Somente com as fer-
ramentas certas - e com 
uma cultura organizacional 
que valorize ativamente a 
cautela e a proteção dos 
dados como um diferen-
cial estratégico - é que as 
companhias terão a capaci-
dade real de usar serviços 
como o PIX (assim como a 
nuvem e a automação) de 
modo mais efetivo, seguro 
e rápido.

A boa notícia é que o 
novo sistema de paga-
mentos instantâneos de-
finido pelo Banco Central 
exige a inovação também 
dos mecanismos de se-
gurança e muito cuidado 
com as transações. Exem-
plos de sucesso não faltam 
sobre a importância de 
se gerenciar o ambiente 
cibernético ativamente 
e com uso de sistemas 
de proteção. Fazer tran-
sações instantâneas e 
deixar os equipamentos 
de acesso vulneráveis é 
um enorme risco. 

É preciso agir, avançar 
e se proteger na mesma 
rapidez que o PIX chegou 
em nossas vidas.

 
(*) - É Vice Presidente de Sales 

da Blockbit (https://www.blockbit.
com/pt/).

Cleber Ribas (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1027753-39. 2015. 8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 7ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Celso Alves de Rezende, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) SR3 Transportes e Logística Ltda ME. - na pessoa do REP. legal Joceli 
Fatima Michel, CNPJ 17.480.698/0001-92, com endereço à Rua Santa Maria Rosselo, 805, 
Mansoes Santo Antonio, CEP 13087-503, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A CGMP, alegando em síntese: ser 
credor do requerido pela importância de R$ 9.747,97 (nove mil setecentos e quarenta e sete reais 
e noventa e sete Centavos,provenientes de inadimplência de fatura. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, devidamente atualizada, 
bem como o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% (cinco por cento) do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório (CPC, art. 701), inde 
pendentemente de prévia segurança do juízo, que suspenderão a eficácia do mandado monitório. 
Efetuado o pagamento no prazo fixado, ficará a parte isenta das custas processuais (CPC, art. 
701, §1º). Ainda, no prazo de pagamento/embargos (15 dias), reconhecendo o crédito da parte 
autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 
custas e de honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) 
ao mês, importando em renúncia ao direito de oferecer embargos (CPC, art. 916). Não sendo 
apresentados os embargos, 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.  

SINDICATO DOS CARREGADORES AUTÔNOMOS HORT. PESC. CENT. ABAST. ALIM. DO EST. DE SÃO PAULO - CNPJ/MF 
n° 69.131.290/0001-09 - Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Pelo presente edital, ficam convocados todos os 
associados desde sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, a comparecerem no dia 19.11.2020 às 14:00 horas em primeira 
convocação, em sua sede social, sita a Av. Gastão Vidigal n° 1946 - Prédio CGC - Vila Leopoldina, São Paulo - Capital, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, tendo por objetivo a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 2 
- Leitura, discussão e aprovação da previsão orçamentária para o exercício de 2021, com o parecer do Conselho Fiscal. Não havendo número 
suficiente de associados para a realização da Assembleia em primeira convocação, a mesma será efetuada duas horas após, no mesmo 
dia e local, com qualquer número de associados presentes. São Paulo, 29 de outubro de 2020. José Pinheiro de Souza - Presidente.

As empresas passaram a investir em ações de 
employer branding a fim de fortalecer sua marca 
empregadora e atrair bons talentos e pessoas mais 
engajadas. Estas ações, que vão desde plano de car-
reira e remunerações vantajosas a atividades que 
visam o bem-estar físico e mental dos colaboradores, 
consistem em criar uma imagem mais confiável e 
sólida da companhia no mercado de trabalho.

De acordo com Ronaldo Bahia, CEO e fundador da 
JobConvo – startup de recrutamento, seleção e admissão 
digital por meio de inteligência artificial - as ações de 
employer branding ajudam a desenvolver e criar equi-
pes de alta performance e mais e mais engajadas. “Nos 
últimos meses, diversas empresas passaram a investir 
ainda mais em employer branding e adotaram medidas 
positivas à rotina das equipes que surtiram efeito na 
saúde da empresa”, comenta Ronaldo.

O tema está em evidência e será um dos destaques 
no HR Impact, evento em inovação para RH que 
acontece em novembro, promovido pela startup. 
Para inspirar empresas, o especialista traz algumas 
ações que empresas devem adotar para fortalecer 
sua marca empregadora no mercado. 
1 – Objetivo

É fundamental ter estabelecido quais sãos os valores 
e princípios da empresa e o propósito que a mesma tem 
no mundo e assim traçar uma estratégia que esteja ali-
nhada aos objetivos definidos pela empresa. Conhecer 
e entender bem o propósito da companhia, em médio 
e longo prazo, abre mais possibilidades aos gestores 
de encontrar os profissionais que vão agregar à marca.
2 – Comunicação

Para que todas as ações  atinjam os objetivos alme-
jados é importante prezar pela boa comunicação com 
a equipe. De forma eficaz e clara é importante que a 
companhia comunique-se com os seus colaboradores, 
a fim de ouvi-los e trocar experiências e ideias que cau-
sem impacto positivo no desenvolvimento da empresa. 

Por isso, essa é uma 
parte fundamental 
que merece todo cui-

dado e uma margem mínima 
de erros. Porém, segundo 
André Bax (*), algumas 
atitudes são mais comuns 
do que se imagina e devem 
ser evitadas.

“Às vezes, no começo do 
negócio, é mais comum 
perceber a preocupação 
em evitar esses erros. Mas 
quando se consegue mais ex-
periência, isso pode acabar 
passando despercebido. Por 
isso, é necessário sempre 
ficar atento a esses detalhes 
para evitar imprevistos”, diz, 
ao acrescentar que que mui-
tos líderes cometem erros 
clássicos por não saberem 
distinguir o que realmente 
vai funcionar em seu ne-
gócio. 

“É preciso pensar que, 
assim como cada pessoa, 
cada empresa também pos-
sui uma personalidade e um 
objetivo. Então, tudo isso 
deve ser levado em conside-
ração antes de tomar uma 
decisão. Ou seja, não existe 
uma ‘receita de bolo’. É ne-
cessário analisar, planejar e 
perceber o que realmente 
são as atitudes ideais para 

O diálogo deve ser de forma construtiva e educada para que o 
colaborador se sinta à vontade e motivado.
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Atitudes inadequadas 
do líder podem prejudicar toda 

estrutura de um negócio
Geralmente, a liderança de uma empresa é a famosa “alma do negócio”. Toda a estrutura da equipe 
depende das decisões do líder e, em muitos casos, um simples erro pode atrapalhar todo o andamento 
do trabalho e os resultados esperados

os colaboradores. Outro 
erro importante que 
deve ser evitado é igno-
rar opiniões e se sentir 
melhor que os outros 
devido a posição de lide-
rança. Reconhecer boas 
sugestões e dividir as 
conquistas da empresa é 
importante para motivar 
a equipe. Além disso, 
reconhecer os próprios 
erros e pedir desculpas 
também é importante.

	 •	Esquecer do feed 
back: seja para elogiar 
ou realizar críticas cons-
trutivas, o feedback é 
uma das atitudes mais 
importantes para moti-
var a equipe. Com esse 
hábito é possível inten-
sificar as qualidades 
de cada um e ajudá-los 
a melhorar o que for 
necessário. Porém, lem-
bre-se: o diálogo deve 
ser de forma construtiva 
e educada para que o 
colaborador se sinta à 
vontade e motivado.

(*) -  Formado em Administração, MBA 
pela Ohio University, pós em Gestão 

Empresarial e Gestão de Negócios 
para Executivos pela FGV, é CEO e 
Master Trainer do Instituto EVEX - 

Desenvolvimento de Empresários e 
Líderes.

a empresa e todos os seus 
colaboradores”, destaca. 
Para entender melhor es-
ses erros clássicos , André 
elencou os principais, além 
de dicas para evitá-los. 
Confira:
	 •	Dificuldade em dele-

gar: essa provavelmente 
é a principal dificulda-
de de qualquer líder. 
Isso acontece porque 
é comum ter medo de 
que outras pessoas não 
conseguirão contornar 
possíveis erros e impre-
vistos. Quando o chefe 
precisar se ausentar, a 
equipe não saberá como 

agir sozinha. Uma equipe 
sem autonomia passa a 
se sentir desmotivada 
e com medo de dar opi-
niões que ajudarão no 
crescimento. Portanto, 
saiba delegar as funções 
e, caso sinta dificuldade, 
faça o exercício diário co-
meçando por situações 
pequenas, até conseguir 
exercer as mais impor-
tantes.

	 •	Egocentrismo: não 
saber reconhecer o po-
tencial da equipe, agra-
decer e elogiar os acertos 
de cada um, pode criar 
bastante mal estar entre 

Cinco ações que a empresa deve 
adotar para atrair bons talentos

3 – Perfil
Identificar as necessidades da empresa e o tipo de 

funcionário que atenda estas características, são ações 
que contribuem com o aumento da produtividade e 
entrega do time.
4 – Valorização

Entender as pretensões que a equipe tem com a em-
presa e identificar o que a companhia pode fazer para 
agregar valor e satisfazê-los é importante, dessa forma 
o colaborador vai entender que seus esforços tem um 
sentido e este terá mais vontade de permanecer na 
companhia.
5 – Ambiente

Mesmo que a distância, é possível proporcionar aos 
colaboradores um ambiente de trabalho mais leve e 
acolhedor, indicando que a companhia  entende suas 
dificuldades e está à disposição para ajudá-los. Dessa 
forma a equipe sentirá mais prazer em fazer parte do 
time e entregar os desafios e metas estabelecidos.

Fonte e mais informações: (www.jobconvo.com). 

As ações de employer branding ajudam a desenvolver e criar 
equipes de alta performance e mais engajadas.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 29 de outubro de 20206

Manoel Pimentel (*)        

Recentemente, o Gartner divulgou a pesquisa "Plan How the 
Enterprise Will Exit the Pandemic" (Planeje como a empresa 
sairá da pandemia, em português) em que mapeia as etapas 

desse processo de retomada econômica, baseado em três fases: res-
ponder, recuperar e renovar. Obviamente, a duração de cada fase 
deve variar por país, setor, empresa - e até por unidade de negócios, 
produto ou serviço. 

Plasticidade Organizacional - À medida que as sociedades rea-
brem, mesmo que em níveis diferentes, e de forma gradual, a lição que 
fica para os líderes de negócios é: todos os clientes agora são digitais. 
Isto significa que é necessário rever processos internos e se reinventar 
para atuar nesse "novo normal". 

Remodelar as operações de negócio para atuar digitalmente é um dos 
pilares dessa transformação, o que chamo de "plasticidade organizacio-
nal", que é a capacidade de se restruturar neste novo formato e adquirir 
novas competências, como a desmaterialização de procedimentos, por 
exemplo. 

O Gartner também lançou um outro estudo intitulado "Futuro das 
tendências de trabalho Pós-COVID-19", em que comenta sobre o im-
pacto de longo prazo e as ações para a área de Recursos Humanos neste 
momento. Antes da pandemia, as organizações focavam suas atividades 
em aumentar a eficiência nas entregas. 

Agora, com as operações mais enxutas durante a crise provocada 
pelo Coronavírus, um outro cenário surgiu, o de maior resiliência. 
Essa característica tornou-se vital pois, durante a pandemia, as 
empresas foram subitamente testadas sobre o quanto conseguem 
adaptar suas operações de negócios em um curto espaço de tempo. 

Em tempos onde crise e muitas incertezas pairam pelo ar, mudanças aconteceram de forma imediata e com as empresas não foi diferente. O 
mercado não teve tempo para desacelerar ou parar, e mesmo com o "carro andando", as grandes marcas tiveram que se remodelar, 

se adequando assim ao novo mundo pós pandemia. 

ResPOndeR, RecuPeRaR e RenOvaR

Pixabay

sumidor no centro da sua estratégia, se antecipar ao que ele quer e 
entregar com a maior agilidade possível. 

Esta situação reflete a manutenção de pequenos negócios, que in-
vestiram em serviços de delivery, por exemplo, e a crise em grandes 
empresas, que não tinham equipamentos e infraestrutura em nuvem. 
Vimos nos últimos anos a grande evolução da Amazon neste aspecto, 
na disrupção de seus negócios, principalmente na logística. A empresa 
desenvolveu uma cadeia de suprimentos robotizada para identificar 
produtos e empacotá-los. 

A pandemia trouxe oportunidades para criação de novos modelos, 
funções e responsabilidades de negócios. Já as tecnologias como Big 
Data, Inteligência Artificial, Cloud, Internet das Coisas e cibersegurança 
foram impulsionadas e são indispensáveis neste momento. 

Muitos problemas enfrentados por empresas de diferentes portes, 
por exemplo, poderiam ter sido resolvidos com o uso dessas inovações, 
como plataformas de gestão, pagamentos e análises de resultados, que 
são necessárias para todas as organizações. 

Sem o contato presencial, as ferramentas de comunicação a distância 
também tiveram um aumento de uso, principalmente para o trabalho 
remoto e a educação a distância. O WhatsApp, por exemplo, relatou um 
aumento de 40% na sua utilização durante a pandemia. 

Acredito que mesmo com a abertura econômica, alguns formatos de 
negócios, como o e-commerce, a contratação de novos colaboradores de 
home office e o atendimento personalizado devem persistir e ser uma 
realidade para muitas empresas, que investiram na digitalização de seus 
procedimentos. Um novo mercado está surgindo e, com certeza, é mais 
digital e flexível do que antes 

(*) - É diretor de Lean-Agile na GFT Brasil (http://www.gft.com). 
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é Mais digital e flexível 

Algumas mudanças foram importantes neste momento, como a 
necessidade de proporcionar aos colaboradores opções mais variadas, 
adaptáveis e flexíveis, como a possibilidade de trabalhar remotamente, 
sem a necessidade de ir para o escritório ou indo apenas alguns dias da 
semana, e disponibilizar mais cursos e treinamentos online, por exemplo. 

Outra iniciativa interessante também foi utilizar estruturas de tec-
nologia, como a nuvem, para direcionar a análise e a coleta de dados, e 
assim, trazer mais resultados e qualidade no trabalho, em vez de mais 
processos. 

economia do agora - Acompanho bastante estudos sobre o "Now 
Economy" que reflete a personalização de serviços por demanda. Na 
pandemia, as empresas precisaram mais do que nunca, colocar o con-

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Líderes devem ter valores antes 
de entregar resultados

Renato Martinelli (*)

entre os diversos papéis que líderes devem 
desempenhar no contexto organizacional, 

um deles é a entrega de resultados. Em outras 
palavras, bater as metas. A cultura organizacional 
exclusivamente focada em resultados está muito 
presente no meio empresarial, e naturalmente, 
isso traz impactos na liderança e na forma como 
as relações se desenvolvem nesse contexto.

É possível dizer que em algumas empresas, a 
cobrança em cima das metas é tão forte nesse 
sentido, que muitas vezes parece que o papel 
dos gestores se limita apenas a entregar os 
números. Bate a meta, está dentro, não bateu, 
está fora. Simples assim. A esse respeito, não 
importa como a pessoa se comporta como gestor, 
ou como foi seu processo de desenvolvimento, 
como atua com os liderados ou como lida com 
conflitos com a equipe, basta atingir o objetivo. 
Particularmente, não consigo resumir uma 
avaliação de desempenho de forma tão simplista 
e rasa como essa.

Estudos mostram que bons líderes contribuem 
de forma positiva e decisiva, junto com suas equi-
pes, para alcançar resultados. Entretanto, nem 
sempre a liderança é uma influência positiva. 
Existem gestores que prejudicam o desempenho 
da equipe, a produtividade cai e o ambiente de 
trabalho fica negativo.

Dois fatores devem ser considerados para 
analisar a liderança da sua organização. A entrega 
de resultados é um deles, mas também precisa-
mos observar como são os comportamentos 
desses líderes e sua aderência em relação aos 
valores organizacionais, como ética e respeito. 

Dessa forma, produzi um quadro que mostra 
o encontro desses fatores em quatro tipos de 
perfis de líderes:

Entregar os resultados esperados pode depen-
der de uma série de fatores, além da competência 
como líder frente a uma equipe. A capacidade de 
influenciar pessoas, visão estratégica e analítica, 
gestão de processos e recursos, além de outros 
tantos pontos podem servir como reflexão para 
o desenvolvimento contínuo do líder. Contudo, 
fatores externos também podem impactar o 
alcance das metas, como mudanças na política 
e na economia, movimentos da concorrência e 
avanços tecnológicos.

Saber se comportar, de forma alinhada com os 
valores da organização, é ser exemplo para todos, 
da equipe e fora dela. Gestores representam a 
empresa e a alta liderança em pessoa, constroem 
a marca e perenizam a imagem da organização. Ter 
atitudes e comportamentos alinhados com o com-
pliance dependem exclusivamente da pessoa.

Dos 4 perfis que menciono no quadro, creio que 
o mais difícil de lidar e tomar decisões é aquele 
tipo de líder que entrega os resultados e bate 
as metas, mas seu comportamento passa longe 
do ideal. Existe uma certa tentação de manter 
esses gestores na estrutura, pois eles batem 
metas e substituí-los pode gerar uma queda nos resultados. A questão é que enquanto se faz 

um trabalho interno para que todos pautem 
sua atuação pelos valores, a empresa mantém 
aquele gestor que não se encaixa mais nos 
valores. Isso chama-se hipocrisia, e a equipe 
normalmente não digere bem essas decisões.

Prefiro trabalhar com pessoas que sejam 
confiáveis e que sirvam de exemplo. Afinal, o 
cenário de mercado pode mudar, mas as bases 
de valores não devem mudar para construir 
e manter relações saudáveis com a equipe e 
públicos externos. Uma relação transparente, 
com confiança mútua, valores sólidos e alinha-
dos à organização é um bom começo para uma 
parceria de muitos anos.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções. 



É possível trabalhar 
com as suas 
habilidades

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

A alternativa encontra-
da é a adaptação: o 
trabalho é possibili-

tado por meio de softwares, 
os atendimentos médicos são 
feitos em videochamadas e o 
aprendizado acontece no for-
mato EAD. Esses são alguns 
exemplos de como, mesmo 
que indiretamente, a crise 
aprofundou a familiaridade 
dos brasileiros com soluções 
digitais. E sinceramente, 
acredito que tal comporta-
mento não será esquecido 
quando a pandemia passar.

Na verdade, a tendência da 
digitalização se consolidará 
em áreas mais complexas, 
como carreiras e educação e 
mudará o formato tradicional 
de aprendizado e capacita-
ção. O ensino remoto mostrou 
indícios de crescimento nos 
últimos anos e projeções 
interessantes para o futuro. 
Um estudo da Associação 
Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior (AB-
MES), estima que em 2022 
o número de calouros em 
aulas a distância superará 
os matriculados no modelo 
tradicional. 

Tal informação mostra 
como o conhecimento está 
cada vez mais acessível, 
principalmente para quem 
tem uma rotina intensa e/ou 
moram longe das metrópoles 
brasileiras e buscam pratici-
dade no aprendizado. Além 
dos calouros, também é vá-
lido considerar profissionais 
com carreiras consolidadas 
que investem em cursos EAD 
para ampliar suas habilida-
des para o “novo normal”. 

Mesmo que o chamado 
“Novo normal” ainda seja 
uma incógnita, os profis-
sionais buscam aproveitar 
o tempo livre da reclusão 
para aprofundar seus conhe-
cimentos e habilidades, seja 
para se tornar um especia-
lista em seu cargo atual ou 
para se lançar em um novo 
momento profissional e se 
tornar seu próprio chefe. 

Hoje, quando falamos de 
trabalhar de forma autônoma 
ou se tornar um freelancer, é 
comum que a primeira coisa 
que venha à mente é a Gig 
Economy, mais conhecida 
como “a economia dos bi-
cos”. Porém, em um novo 
contexto de pós-pandemia, 
eu aposto as minhas fichas 
no fortalecimento de uma 
nova tendência: a Passion 
Economy. 

Como o próprio nome diz, 
a Passion Economy é uma 
tendência na qual profissio-
nais podem monetizar habili-
dades e conhecimentos com 
um propósito. Os negócios 
criados com essa perspec-
tiva tendem a ser criativos 
e possibilitam a união entre 
flexibilidade, vocação e 
realização; e assim como a 
digitalização que comentei, 
esse movimento também foi 
impulsionado pela pandemia 
que fez as pessoas adapta-
rem seus estilos de vida e/
ou planos de carreira. 

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

(*) - Engenheiro Élétrico formado 
pela Universidade Estadual de 

Londrina, é CEO e co-fundador 
da HeroSpark, solução para 

empreendedores digitais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Realizado em junho, 
o estudo contou 
com 653 respos-

tas. Neste período, a 
necessidade do acom-
panhamento e cuidados 
com a saúde mental e o 
início do uso de medi-
camentos, como antide-
pressivos, ansiolíticos ou 
ambos, foi relatada por 
15,6% dos entrevistados.

As mulheres apresen-
taram maior intensidade 
de sintomas para an-
siedade (28,5%), quan-
do comparadas aos ho-
mens (22,2%), estresse 
(5,36%) e nos homens 
(5,22%), além de maior 
prevalência de depressão 
(10,4% para mulheres e 
homens 3,4%).

“Motivos não faltam 
para justificar o aumen-
to de transtornos nos 
profissionais. Alguns já 
se estabilizaram, mas 
ainda há empresas e 
estabelecimentos que 
não conseguem fechar a 
conta”, afirma a Dra. Cris-
tiane Romano, mestre e 
doutora em Ciências e 
Expressividade pela USP.

O fato é que, hoje, dian-
te de tanta instabilidade, 
uma característica se 
tornou fundamental no 
mercado de trabalho: a 
inteligência emocional. 
Por mais qualificado que 
seja o funcionário, é im-

Cristiane Romano, mestre em Ciências e 
Expressividade pela USP.
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Novo normal torna premissa 
a inteligência emocional 

nas empresas
Segundo pesquisa da UFMG, em conjunto com a Troposlab, 51,1% dos profissionais tiveram a vida 
parcialmente afetada pela pandemia, enquanto 24,9% afirmaram que foram muito afetados

perda de produtividade 
de toda uma equipe. 
“Foi-se o tempo em que 
os problemas pessoais 
ficaram da porta da em-
presa para fora. Hoje, 
auxiliar o funcionário no 
aperfeiçoamento de sua 
inteligência emocional é 
uma estratégia assertiva. 
Ambos saem ganhando: 
a empresa, por diminuir 
uma sobrecarga psico-
lógica já instalada pela 
pandemia, e o profissio-
nal, que irá melhorar seu 
desempenho e sua produ-
tividade”, diz Cristiane.

O ideal seria realizar 
um processo semelhante 
ao que se faz em uma 
terapia. Neste processo, 
será possível entender o 
momento atual da pessoa 
e até questões familiares 
e de infância, fatores 
que dizem muito sobre 
alguém. “Como estamos 
em um mundo caótico, 
o melhor a se fazer é 
identificar o nível de in-
teligência emocional do 
candidato, se aprofundar 
no seu lado pessoal e, 
caso ele tenha qualifi-
cação para a vaga em 
aberto, contratá-lo e ter 
disponível na empresa 
não somente um RH que 
saiba identificar talentos, 
mas também profissio-
nais especializados para 
ajudar a lidar com o lado 
psicológico dos colabora-
dores”, finaliza Cristiane.

prescindível que ele te-
nha também racionalida-
de e controle emocional. 
“A inteligência emocional 
é a competência respon-
sável por boa parte do 
sucesso e da capacida-
de de liderança de um 
ser humano”, reforça a 
especialista. Às vezes, 
nem imaginamos que 
uma pessoa com quem 
convivemos diariamente 
está passando por proble-
mas sérios relacionados a 
conflitos de família, por 
exemplo. 

“Em uma determinada 
situação de stress ou 
desentendimento com 
alguém, é possível que 
esse funcionário possa, 
inconscientemente, bus-
car na sua memória algum 
destes problemas e ativar 
um gatilho emocional, 
reagindo de modo que 

possa até comprometer 
seu emprego”, avalia 
Cristiane.  No novo nor-
mal, muitas empresas 
precisam ter o olhar 
voltado ao emocional 
de seus colaboradores. 
Caso contrário, poderão 
perder grandes talentos. 
“Isso vale para gestores. 
Aquele que também está 
passando por crises, é 
provável que desempe-
nhe uma rigidez exacer-
bada, causando tensão e 
desmotivação na equipe”. 

Um trabalho minucioso 
no contexto pessoal dos 
funcionários identifica-
ria padrões comporta-
mentais, facilitando o 
auxílio na melhoria da 
inteligência emocional de 
cada um. Este processo 
custa muito menos do 
que a reposição de um 
bom profissional ou a 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CAuê ADOLfO REIS DA SILVA, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Socorro Reis da Silva. A pretendente: NATALIA 
KELLy fARIAS DE OLIVEIRA fERREIRA, profissão: caixa, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wandercy de Oliveira Ferreira e de Suelmira Ana de Farias Ferreira.

O pretendente: fERNANDO SOuzA DE JESuS, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1976, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Francisco Azevedo de Jesus e de Maria de Lourdes Souza 
de Jesus. A pretendente: ANNE ANDRIELE DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida do Nascimento.

O pretendente: EVERSON DA SILVA fEITOSA, profissão: borracheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio dos Santos Feitosa e de Gildete da Silva. A 
pretendente: fABIANA MARIA DE ANDRADE, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 16/06/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fiel do Rosario Andrade e de Josefa Maria de Andrade.

O pretendente: JOAquIM PEREIRA DOS SANTOS, profissão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santa Cruz Cabrália, BA, data-nascimento: 16/07/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dario Manoel dos Santos e de Ana Pereira dos 
Santos. A pretendente: GIRLâNDIA MARIA DOS SANTOS, profissão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 08/11/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Leordino de Oliveira Santos e de Maria Martins dos Santos.

O pretendente: VALDIR MANOEL DO NASCIMENTO fILHO, profissão: azulejista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 16/04/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Manoel Do Nascimento e de Maria D'ajuda 
Barbosa Souza. A pretendente: EVA PEREIRA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo Antonio do Jacinto, MG, data-nascimento: 02/03/1979, residente e 
domiciliada em Diadema, SP, filha de Anacisio Jorge da Silva e de Anailde Pereira dos Santos.

O pretendente: JOELSON fRANCISCO PEREIRA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Muritiba, BA, data-nascimento: 29/11/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Amancio Pereira e de Maria Francisca Pereira. 
A pretendente: CELIA RIBEIRO PAES, profissão: doméstica, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1970, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Paes Landim e de Maria das Merces Ribeiro Paes.

O pretendente: MANOEL ANTONIO PEREIRA JuNIOR, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 30/09/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio Pereira e de Elinalda 
Nascimento Pereira. A pretendente: ADIELzA DE LIMA RAMOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 26/07/1976, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adiel Dias Ramos e de Maria de Lima Ramos.

O pretendente: DIEGO DA SILVA EVARISTO, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Antonio José Evaristo e de Cicera Ferreira da Silva. A pretendente: 
ANA PAuLA DA SILVA SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, natura-
lidade: Viçosa, AL, data-nascimento: 31/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço dos Santos e de Cícera Alves da Silva Santos.

O pretendente: MARCOS NERI DA SILVA, profissão: operador de estacionamento, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Plinio Neri da Silva e de Ermelina da Silva 
Moraes. A pretendente: JOICE DE OLIVEIRA, profissão: naturóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Antônio de Oliveira e de Irandi Pacheco dos Santos.

O pretendente: GESSé fERREIRA DA SILVA, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 15/07/1957, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Natalício Ferreira da Silva e de Isaura Maria 
da Silva. A pretendente: GILMARA MOREIRA CuSTODIO, profissão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1973, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Onofra Moreira Custódio.

O pretendente: MOISES GOMES DA SILVA, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josenildo Gomes da Silva e de Maria 
de Fatima Gomes da Silva. A pretendente: DIANNy BORGES VERAS, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Simplicio Mendes, PI, 
data-nascimento: 13/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Adailton Veras Pereira e de Ana Borges Gonçalves.

O pretendente: PETERSON ELIAS JORGE, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marta Maria Jorge. A pretendente: fRANCISCA 
DE SOuzA DOS SANTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elio José dos Santos e de Zelia de Souza dos Santos.

O pretendente: RAIMuNDO VIEIRA SOBRAL, profissão: soldador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Piquet Carneiro, CE, data-nascimento: 16/04/1955, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Campos Sobral e de Francisca 
Vieira Sobral. A pretendente: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RIBEIRO, profis-
são: auxiliar geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Quixereé, CE, data-nascimento: 
06/02/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Bernardo Sobrinho e de Raimunda Sebastiana de Jesus.

O pretendente: JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA, profissão: servente de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Niterói, RJ, data-nascimento: 03/09/1969, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Ferreira da Silva e de Vanda Alves. 
A pretendente: IOLANDA CARLA LESSA DE ARAuJO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Araruama, RJ, data-nascimento: 21/06/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaci Vieira de Araujo e de Arléa Lessa de Araujo.

O pretendente: RAfAEL ROSA VIEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Diadema, SP, data-nascimento: 30/10/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vanderlei Afonso Vieira e de Maria de Lourdes Pereira Rosa Vieira. 
A pretendente: ADRIELLE fERREIRA DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 11/06/1991, residente e domiciliada 
em Mauá, SP, filha de Domingos Pereira da Silva e de Angela Denise Ferreira da Silva.

O pretendente: SAMIR OLIVEIRA DA SILVA quERINO, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samir da Silva Querino e de Ivone Silva de Oliveira 
Querino. A pretendente: JANAINA DIAS CORREIA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 21/10/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gregorio Dias Correia e de Marilda Moreira Costa Corrêa.

O pretendente: SIDNEI STEVE SILVA, profissão: cobrador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Veralucia Carneiro Silva. A pretendente: GILVANEIDE 
DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Maruim, SE, data-
nascimento: 03/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilson dos Santos e de Maria Merenice dos Santos.

O pretendente: GILDáSIO GONçALVES DA SILVA, profissão: lavrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 02/12/1987, residente e domiciliado 
em Itiúba, BA, filho de Cícero Luiz da Silva e de Luiza Gonçalves da Silva. A pretendente: 
fRANCISCA VALDENORA DOS SANTOS MARquES, profissão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 28/04/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Julião Henrique e de Josefa Maria dos Santos.

O pretendente: LuCIANO CESáRIO DE ALMEIDA, profissão: bombeiro militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Zito de Almeida e de Ornalina Gaverio Xavier. A 
pretendente: IVANISE RODRIGuES DE BARROS, profissão: secretária escolar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues de Barros e de Josefa Gabriel de Barros.

O pretendente: VICTOR VICENTIN DE SOuzA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1998, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Hamilton Gomes de Souza e de Ana Paula Vicentin do Rêgo de Souza. 
A pretendente: DéBORA LOuRENçO DE SOuzA, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/2000, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Jovenilton Ramos de Souza e de Evani Martins Lourenço de Souza.

O pretendente: SABINO fERREIRA DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 04/11/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Ferreira dos 
Santos e de Maria Senhora Pereira dos Santos. A pretendente: CRISTIANE DA SILVA 
AzEVEDO, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Maria Cardoso Azevedo e de Luzia Alves da Silva.

O pretendente: ALEf fERREIRA CLEMENTINO, profissão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Manoel Clementino e de Maria Neusa Ferreira 
Leite. A pretendente: CAROLINE DE LIMA GORI, profissão: técnico em serviços jurídicos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1996, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Alexandre Gori e de Luciane de Lima Silva Gori.

O pretendente: DIOGO fERNANDES ADãO, profissão: repositor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivone de Fatima Fernandes Adão. A pretendente: 
ADRIANA ARAuJO DE LIMA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Mauá, SP, data-nascimento: 02/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Araujo de Lima e de Vera Lucia Bezerra Deodato.

O pretendente: fELIPE COSTA LEãO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonardo Leão e de Marisa Costa Leão. A pretendente: 
fRANCIELLy SAMyRA fRANçA TAVARES, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson França e de Margarete Amalia Maximo.

O pretendente: SILVIO ROCHA DA PAIxãO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 27/06/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Evanildo André da Paixão e de Maria de Lourdes Rocha 
da Paixão. A pretendente: JéSSICA GONçALVES DOS SANTOS, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Gonçalves dos Santos e 
de Maria Adelia de Jesus dos Santos.

O pretendente: MATEuS quEIROz ALMEIDA, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 07/07/1996, residente 
e domiciliado em Mauá, SP, filho de Marcelo Lacerda Almeida e de Beatriz Queiroz Almeida. 
A pretendente: CAROLINA VIEIRA CAMPOS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Felipe Campos e de Cleonice Vieira de Meireles.

O pretendente: JOSIVALDO ANTôNIO DOS SANTOS, profissão: frentista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Jataúba, PE, data-nascimento: 21/08/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Pedro dos Santos e de Maria Ale-
xandrina da Conceição. A pretendente: MARIA DE JESuS DA CONCEIçãO, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 06/08/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Teresa Maria da Conceição.

O pretendente: CARLOS HENRIquE DE ALMEIDA, profissão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1991, residente 
e domiciliado neste Ditrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos de Almeida e de Isabel 
Penha Joaquim de Almeida. A pretendente: JANICE PEREIRA DOS SANTOS DE 
ARAuJO, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cicero Marcos de Araujo e de Janeide Gomes dos Santos Araujo.

O pretendente: CLAuDIOMIRO CuRA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: João Ramalho, SP, data-nascimento: 09/08/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Cura e de Emilia Rodrigues Cura. A pre-
tendente: MARA JANE DAS NEVES, profissão: sócio cultural, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Jacarezinho, PR, data-nascimento: 31/07/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eulavio Pereira das Neves e de Genil Moreira das Neves.

O pretendente: LuCAS ROSABONI DA SILVA CAMILO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo da Silva Camilo e de Vanessa Rosaboni. A 
pretendente: CLAuDIANE BARROS DE JESuS, profissão: operadora de telecobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1998, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Sergio Rodrigues de Jesus e de Diana Barros Nogueira.

O pretendente: WAGNER ALVES DOS SANTOS, profissão: corretor imobiliário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriana Alves dos Santos. A pretendente: 
LARISSA SAMARA ISIDORO SOARES, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Raimundo Nonato Soares e de Neide Isidoro Soares.

O pretendente: fELIPE MARquES BARROS DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Barros da Silva e de Luzinete Marques 
Francisco. A pretendente: GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS VOLPE, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/01/1997, residente 
e domiciliada em Suzano, SP, filha de Mario Aparecido Volpe e de Mariangela dos Santos.

O pretendente: ADELMO BATISTA DOS SANTOS, profissão: representante comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1965, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Albertino Batista dos Santos e de Izabel 
Maria dos Santos. A pretendente: ARIANA ROSA DE NEGREIROS, profissão: auxiliar 
odontológica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/07/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rosa 
de Negreiros e de Antonia Rosa Tolentino.

O pretendente: JEfERSON VIEIRA DA SILVA, profissão: abastecedor de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Onildo Luiz da Silva e de Ednéia Vieira 
da Silva. A pretendente: ANA PAuLA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marineide Caetano Freire.

O pretendente: EVERSON LuíS fERREIRA DOS SANTOS, profissão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aloisio Carlos Alves dos Santos e 
de Maria Luisa Fereira Silva dos Santos. A pretendente: DANIELLA PEIxOTO DOS 
SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, 
data-nascimento: 31/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Durval Peixoto dos Santos e de Maria de França dos Santos.

O pretendente: LEANDRO fERREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Ferreira dos Santos e de Marlene Benedito dos 
Santos. A pretendente: REGIANE DE PAIVA CARDOSO, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Augusto Cardoso e de Loide de Paiva Cardoso.

O pretendente: MOISES DE OLIVEIRA fELICIO, profissão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Maria Felicio e de Helena de Oliveira Felicio. 
A pretendente: RITA DE CASSIA BEzERRA COSTA, profissão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Bezerra Costa e de Maria Eunice Gomes da Silva.

O pretendente: ALLAN PATRICK DO NASCIMENTO fELIPE, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josiane do Nascimento Felipe. A preten-
dente: JOCIELMA ARAuJO MOITA SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pedreiras, MA, data-nascimento: 22/02/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Joarison Oliveira Santos e de Raimunda Araújo Moita Santos.

O pretendente: PABLO VICENTE PEDRONEO, profissão: apontador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Angatuba, SP, data-nascimento: 05/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natilde Pedroneo e de Valdinéia Arruda. A pretendente: 
THAyS BRIENzO TEIxEIRA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Brienzo Teixeira e de Maria Alvaneide Almeida da Silva.

O pretendente: JOSE GENIVALDO DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 07/12/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Oliveira e de Maria Aparecida de Araújo Oliveira. 
A pretendente: SIRLENE MENDES DE fREITAS, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Avelino Lourenço de Freitas e de Maria Aparecida Mendes.

O pretendente: LEISSON BATISTA NERES, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Santa Cruz da Vitória, BA, data-nascimento: 04/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enedias Neres dos Santos e de Marinalva Batista 
dos Santos. A pretendente: TATIANA COSTA CORDEIRO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 27/08/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Firmino Cordeiro e de Zenaide Costa Cordeiro.

O pretendente: RILDO DOS ANJOS MIRANDA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Augusto de Miranda e de Marcia Martins dos 
Anjos. A pretendente: ARIANE GARCIA DE OLIVEIRA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1991, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valdeci Carvalho de Oliveira e de Raquel Garcia.

O pretendente: ERIK fRANCISCO SILVA DE fRANçA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival dos Santos França e de Argina 
Silva Maria. A pretendente: RENATA APARECIDA DA SILVA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Regina Aparecida da Silva.

O pretendente: BRuNO VIEIRA DA SILVA, profissão: office boy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 08/08/1997, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Helio de Souza da Silva e de Edna 
Vieira dos Santos. A pretendente: fABIANA DAIANE ROSA COSTA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
27/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Adalto 
Costa e de Maria das Graças Rosa Costa.

O pretendente: GuILHERME SILVA BARBOSA, profissão: expert em interação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Laureano Barbosa e de Marilze 
Magali da Silva Barbosa. A pretendente: RAfAELA LIMA DE ALMEIDA, profissão: 
expert em interação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel 
de Almeida e de Roberta dos Santos Lima.

O pretendente: MESSIAS MANOEL DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 17/02/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Florentino da Silva e de Terezinha Edite Florentino da 
Silva. A pretendente: MéRCIA MARIA SILVA DE AGuIAR, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 20/06/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Fernandes de Aguiar e de Maria José da Silva.

O pretendente: fRANCISCO ANDRé DA SILVA MARquES, profissão: porteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Sobral, CE, data-nascimento: 10/10/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Américo Francisco Marques e de Lucia 
Sabino da Silva Marques. A pretendente: MARIA DAS GRAçAS SANTANA, profissão: 
diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Arara, PB, data-nascimento: 19/10/1966, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonia Joaquim de Santana.

O pretendente: WASHINGTON GONçALVES MACIEL DA SILVA, profissão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maciel Martins da Silva e de 
Eloisa Gonçalves Maciel da Silva. A pretendente: KARINA MONIquE RufINO SOCHA, 
profissão: secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo dos 
Santos Socha e de Gislene Rufino Socha.

O pretendente: REGIS SILVA CAMPOS, profissão: orientador socioeducativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jovenor Cardoso de Campos e de 
Terezinha de Lourdes Silva Campos. A pretendente: MôNICA JOSEfA LOPES, pro-
fissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Umbuzeiro, PB, data-nascimento: 
25/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Antonio 
Lopes e de Josefa Melânia da Silva Lopes.

O pretendente: DANIEL DE LIMA SILVA GuSMãO, profissão: micro empreendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/03/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Gusmão e de Josefa 
de Lima Silva Gusmão. A pretendente: BARBARA fERREIRA DE JESuS, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Santos 
de Jesus e de Maria Neuza Ferreira dos Santos.

O pretendente: GILDAí fERREIRA DE MELO, profissão: operador de grua, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lagoa, PB, data-nascimento: 11/11/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Belarmino de Melo e de Geralda Ferreira de Melo. A preten-
dente: fRANCISDALVA DA CONCEIçãO SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Alexandria, RN, data-nascimento: 10/03/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademizio Simão da Silva e de Francisca Analia da Conceição.

O pretendente: JOSé TALVANE DOS SANTOS, profissão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Craíbas, AL, data-nascimento: 16/03/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ruth Maria André. A pretendente: JERLAINE CLEIA 
ALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José Alves.

O pretendente: LuCAS HENRIquE CERquEIRA VIEIRA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/2000, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Leandro Vieira e de Cristiane Cerqueira Ribeiro. A 
pretendente: GRAzIELA LIMA DA CRuz, profissão: negociadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar George da Cruz e de Elivanete Lima de Vasconcelos.

O pretendente: KELVIN DO NASCIMENTO fERRAz, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/11/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Valdenir Gomes Ferraz e de Sandra Ramos do 
Nascimento. A pretendente: LETíCIA RODRIGuES DA SILVA SANTOS, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Diogenes 
Simões dos Santos e de Roseli Rodrigues da Silva.

O pretendente: LuCIANO BALBINO PEREIRA, profissão: injetador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 16/10/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Balbino Pereira e de Maria José Pereira. A 
pretendente: JOSEfA ANAIzE DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: João Alfredo, PE, data-nascimento: 29/10/1978, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Correia da Silva e de Anaize Ana da Conceição.

O pretendente: EDSON CAVALCANTE RIBEIRO, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco Filho e de Maria das Dôres Cavalcante Ri-
beiro. A pretendente: DEISELENE DOS SANTOS fERREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Ferreira da Silva e de Eliege Maria dos Santos.

O pretendente: fRANCISCO ROGéRIO DE ARAuJO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santa Luzia, PB, data-nascimento: 27/02/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Antônio de Araujo e de Maria 
Regina de Medeiros Araujo. A pretendente: ANA PAuLA DA SILVA NASCIMENTO, 
profissão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Luzia, PB, data-nascimento: 
31/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo da 
Silva Nascimento e de Josefa da Silva Nascimento.

O pretendente: fRANCISCO ELTON DE MENEzES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Menezes e de Maria Edilene 
de Menezes. A pretendente: ANA PAuLA SOARES, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Manaus, AM, data-nascimento: 05/10/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Gloria Soares.

O pretendente: EDMILSON DOS ANJOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santana do Mundaú, AL, data-nascimento: 08/07/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria dos Anjos. A pretendente: EDILENE 
GONçALVES DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Uauá, 
BA, data-nascimento: 23/11/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edivaldo Moura da Silva e de Margarida Gonçalves da Silva.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA CALISTO, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Sena Calisto e de Rosa Maria Pereira. 
A pretendente: ALINE CRISTINA GOMES DE LIMA, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/01/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleber Ferreira de Lima e de Vanusa Gomes da Silva.

O pretendente: ALEx DO NASCIMENTO, profissão: supervisor de segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 23/01/1993, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Elias Jose do Nascimento e de Josefa Maria do Nascimento. A 
pretendente: JéSSICA KAREN PEREIRA COSTA, profissão: contadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 01/05/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Roberto de Souza Costa e de Lucimar Pereira Costa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BACCELLAR SILVA, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bispo Silva e de Bernadete Souza Baccellar. 
A pretendente: MARIA JOSé SOARES, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Major Isidoro, AL, data-nascimento: 06/03/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José Soares e de Lindinalva Maria Soares.

O pretendente: LuIS fERNANDO GONçALVES, profissão: balanceiro junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Luis Carlos Gonçalves e de Sara Genari Gonçalves. A pretendente: 
ANDREzA VITÓRIA DE OLIVEIRA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturali-
dade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luciano Anderson de Oliveira e de Ilza da Silva Piedade Oliveira.

O pretendente: MARCELO BATISTA RODRIGuES, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Rodrigues 
e de Maria Bonifácio Rodrigues. A pretendente: HENE CRISTINA JESuS DA SILVA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Claudio Barbosa da Silva e de Marcia Regina de Jesus.

O pretendente: EVERTON HONORATO DE ARAuJO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Altemar Pessoa de Araujo e de Nadir 
dos Santos Honorato. A pretendente: PRISCILA SANTANA CAVALCANTE, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Juvenal 
Cavalcante Neto e de Damiana Maria Santana.

O pretendente: ROBERTO REIS SANTOS ALVES, profissão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porteirinha, MG, data-nascimento: 06/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Neto Alves e de Neusa Pereira 
dos Santos Alves. A pretendente: ELIzANGELA MARIA SANTANA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damiana Maria Santana.

O pretendente: DIEGO fERREIRA DA SILVA, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rivaldo Alfredo da Silva e de Francine Ferreira 
Silva. A pretendente: JéSSICA TAMIRIS MARTINS, profissão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Lucia Martins.

O pretendente: RAfAEL VIANA DE MENEzES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 29/06/1997, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Manoel Gomes de Menezes e de Simone Teles Viana de 
Menezes. A pretendente: JOANA fREITAS SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 15/05/2000, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Lins da Silva e de Edna Lima de Freitas.

O pretendente: CLAuDINEI DOS SANTOS, profissão: taxista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Noelça Soares da Silva 
Santos. A pretendente: TâNIA MARIA DE fARIAS, profissão: funcionária pública, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1968, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Manoel Antonio Filho e de Osmarina da Silva Farias.

O pretendente: fERNANDO MAMEDE BEzERRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Olho D'Água, PB, data-nascimento: 01/06/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Mamede Sobrinho e de Rita Bezerra Neta. A pretenden-
te: EDINíCIA MAMEDE LEITE, profissão: empregada doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Olho D'Água, PB, data-nascimento: 10/09/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Mamede Leite e de Maria Leite de Carvalho Mamede.

O pretendente: DIEGO fERREIRA SCARDELATO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Scardelato e de Roselia Ferreira 
da Silva Scardelato. A pretendente: BIANCA BARBOSA RAMOS DE ALMEIDA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 03/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto 
Aparecido Ramos de Almeida e de Edilian Barbosa da Silva.

O pretendente: RODRIGO TEIxEIRA DA SILVA, profissão: prensista A, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1992, residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filho de Ademilson Teixeira da Silva e de Eunice Barros da Silva. A pre-
tendente: LETíCIA SILVA SIquEIRA DuARTE, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Siqueira Duarte e de Adriana Maria da Silva Duarte.

O pretendente: MICHAEL MIGuEL DA SILVA, profissão: abastecedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Severino da Silva e de Eliane Maria da 
Conceição. A pretendente: fLAVIA DE LIMA TELES, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1996, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de José Carlos Lima Teles e de Maria Luiza Gomes de Lima Teles.

O pretendente: WILLIAN SILVESTRE DOS SANTOS, profissão: auxiliar técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Venancio dos Santos e de Lina 
Fernanda Silvestre. A pretendente: AMANDA fERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilian Rodrigues 
da Silva e de Antonia Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: DIEGO DA SILVA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Morais da Costa e de Francisca da Silva. 
A pretendente: KEROLEN DA SILVA ROCHA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jean Carlos Rocha e de Francisca Lenice da Silva Rocha.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA ALVES, profissão: técnico de TI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Jose Elton Alves e de Flavia da Silva Alves. A pretendente: DANIELE DA 
COSTA MARCELãO, profissão: assistente adiministrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edilson dos Santos Marcelão e de Sueli Aparecida da Costa Marcelão.

O pretendente: MATEuS ROMuLO SIMÕES SANTOS, profissão: analista contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto dos Santos e de Lourdes Francisca Simões San-
tos. A pretendente: ANA PAuLA GONçALVES TRINDADE, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1996, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Paulo Roberto Gonçalves Trindade e de Ana Lúcia Gonlçalves Trindade.
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

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 5
32

6-
F8

61
-F

FD
1-

19
C

1.


