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A responsabilidade 
patrimonial do sócio 
egresso - ou ex-sócio

Eduardo Moisés
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Otimização de 
custos: como 
potencializar 
os resultados 
de sua 
empresa 
través de uma boa 
gestão da área de 
compras?

Fernando Méro

Empreendedorismo
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Quando se fala na melhor forma de divulgar uma empresa, existem 
várias preocupações, como quais ferramentas utilizar, quais canais de 
comunicação investir e como fazer com que a empresa tenha destaque 
para o seu público alvo. Da mesma maneira, essas dúvidas aparecem 
quando surge a seguinte pergunta: que tipo de marketing utilizar, o 
tradicional ou o digital? Quando se trata de empresas de pequeno e 
médio porte, com orçamentos enxutos, existe a preocupação de quanto 
investir e como isso poderá trazer retorno financeiro no conhecimento 
da marca, empresa ou produto.   

Estratégias do trade turístico?

Muitas mudanças ocorreram nos últimos meses e com o Treinamento 
e Desenvolvimento das empresas não foi diferente. Vamos aos fatos: 
rápida digitalização de processos + a diversidade (cargos home-office, 
linha de frente, serviços essenciais). Sim, o mercado como um todo 
teve que se adaptar. Apesar dos novos ajustes, podemos já concluir 
que o setor de Gestão de Pessoas entendeu a necessidade de os pro-
fissionais manterem o processo de aprendizagem para que possam 
crescer em suas carreiras e contribuir com a inovação e o sucesso de 
suas companhias.   

Impulsionar o desenvolvimento dos profissionais

Os benefícios operacionais de uma cultura corporativa respaldada 
pela segurança das informações disponíveis são variados e apontam para 
oportunidades enriquecedoras. Felizmente, nos últimos anos, a discussão 
acerca da segurança dos dados armazenados pelas organizações tem 
ocupado um largo espaço no cenário empresarial do país. Embora seja 
possível visualizar um contexto em que ainda há muito o que se aprimorar 
em termos de estrutura de TI e solidez no fluxo de informações, nunca 
se teve tantas alternativas factíveis no mercado para se reverter essa 
situação reconhecidamente prejudicial para todos.   

Integridade dos dados deveria ser prioridade

Freepik

Negócios em Pauta

Vacinando 70 Milhões
A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa acon-

tece neste mês para imunização de bovinos e bubalinos com 
até 2 anos de idade, para a maioria dos estados brasileiros. 
Ao todo, espera-se imunizar cerca de 70 milhões de animais. 
As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas 
e mantidas entre 2°C e 8°C. Devem ser usadas agulhas 
novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço 
de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, 
para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação 
da vacina (Mapa).    Leia a coluna completa na página 3

gov.br/mapa/reprodução
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Diálogos ABIMED debate acordo comercial 
Brasil-EUA

@Após quase dois anos de negociação, os governos do 
Brasil e dos Estados Unidos anunciaram, na segunda 

quinzena de outubro, a conclusão de três acordos comerciais 
inéditos. Para saber como estes acordos mudarão a relação 
entre os dois países, a Associação Brasileira da Industria 
de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde (ABIMED) 
realizará mais uma edição do Diálogos ABIMED. A webinar 
será no dia 5 de novembro, a partir das 14 horas, e tem por 
objetivo oferecer valor aos associados, com a disseminação 
de conhecimento e informações do setor e aportar dados 
de cunho mais técnico acerca do acordo comercial. O 
evento será aberto ao público e poderá ser acompanhado 
pelo link https://webinar.center/join/TXF7829.   Leia a 
coluna  completa na página 2

Reprodução

Dados recentes divulgados nos 
Estados Unidos mostram que 68% 
dos alunos de cursos online são 
profissionais experientes. 

Uma avaliação relevante, de acordo 
com o especialista em educação Al-

fredo Freitas (*) que considera o dado 
fundamental para compreender o perfil 
futuro dos estudantes de modo global, 
inclusive no período pós-pandêmico. 
"A maneira como as pessoas estudam 
vai mudar. Sairemos de uma realidade 
de ensino mais presencial para uma 
realidade virtual e global. 

Ou seja, um estudante do interior do 
Recife pode estudar numa universidade 
da Inglaterra, assim como um estu-
dante de Florianópolis pode se formar 
numa universidade americana. Não há 
fronteiras no ensino do futuro", avalia 
o diretor da universidade americana 
Ambra University que há mais de dez 
anos forma, em português, estudantes 
do mundo inteiro. 

Freitas considera que embora haja um 
aumento significativo de estudantes em 
idade universitária que escolhem a edu-
cação online, a maioria dos estudantes 
online já são profissionais de carreira. 
Nos EUA, o perfil do aluno online é de 
32 anos de idade, o que mostra que já 
é um profissional que transita entre as 
carreiras. Segundo Relatório Analítico 
da Aprendizagem a Distância no Brasil, 
o perfil dos alunos de EAD mostra que 
53% dos estudantes são mulheres.

Quase metade dos alunos matricula-
dos em cursos EAD, 49,78% têm entre 
31 40 anos e são alunos que em sua 
maioria trabalham. Nos EUA, o perfil 

Estudante do futuro será conectado e 
transitará entre carreiras profissionais 

atual de estudantes EAD já consolida 
o perfil de ‘trocador de carreiras pro-
fissionais’ - o profissional que opta por 
seguir uma formação online distinta 
para adquirir e ampliar o escopo de 
trabalho. 

Dados do perfil de conectividade da 
pesquisa TIC Domicílios 2019, mostram 
que 74% dos brasileiros acessaram a in-
ternet pelo menos uma vez nos últimos 
três meses. No grau de instrução, 97% 
dos usuários que têm curso superior 
acessam a rede. O Brasil conta com 
134 milhões de usuários de Internet. O 
relatório mais recente sobre economia 
digital, divulgado pela ONU, mostra 
que os Estados Unidos possuem 242 
milhões de pessoas conectadas. 

Os últimos dados mostram que an-
tes da pandemia as pessoas estavam 
conectadas e com o isolamento social 
a conectividade aumentou. O acesso 
à internet pelo celular chega a 80,2% 
dos domicílios brasileiros. O setor edu-
cacional foi diretamente impactado. 
O ensino já está mudando. É preciso 
seguir a tendência mundial de inves-
timentos em ensino virtual. 

O ensino superior via internet se 
transformou num grande celeiro de 
talentos. Profissionais de altíssimo 
gabarito no Brasil continuam buscando 
formação no exterior. E profissionais 
no exterior continuam buscando for-
mação em instituições brasileiras. O 
perfil de pessoas que estão em busca de 
progressão na carreira é de continuar 
seus estudos de forma online. 

Profissionais com mais títulos aca-
dêmicos tem menos tempo de ir pre-
sencialmente à sala de aula. O que os 
fazem procurar cada vez mais o ensino 
via internet. Sendo assim, a sala de aula 
nesse ambiente virtual se transforma 
num grande celeiro de talentos pro-
fissionais do mundo todo que podem 
interagir e aproveitar a conexão para 
expandir seus horizontes. 

De acordo com a pesquisa americana, 
22% dos alunos de pós-graduação nos 
Estados Unidos estudam exclusiva-
mente online, em comparação com 
11% dos alunos de graduação. Quanto 
mais alto o nível de carreira e mais ex-
periente é o profissional, menos tempo 
ele terá para estar em sala de aula. 

Mais conectados com profissionais do 
mundo inteiro, os profissionais brasi-
leiros que decidem apostar no ensino 
superior via internet vão também am-
pliar o networking. As possibilidades 
são infinitas na conectividade. Intera-
ções inevitáveis e, inclusive, ofertas de 
trabalho no exterior podem acontecer. 

(*) - Pós em 'Project Management' pela Sheridan 
College no Canadá, graduado em Engenharia 

de Controle e Automação e Mestre em Ciências, 
Automação e Sistemas, pela Universidade de 

Brasília, é Diretor de Educação e Tecnologia da 
Ambra University.

MUDANÇAS

CINCO ATITUDES PARA TIRAR A INOVAÇãO 
DO PAPEL E VENCER O NEgACIONISMO 

    Leia na página 6
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O mais votado
O postulante democrata à Casa 

Branca, Joe Biden, já é o candidato a 
presidente mais votado da história dos 
Estados Unidos. Em uma eleição com 
participação recorde, Biden já acumula 
pelo menos 69.542.488 votos, 50,2% do 
total, superando a cifra alcançada por 
Barack Obama em 2008 (69.498.516). 
O republicano Donald Trump, por sua 
vez, tem pelo menos 66.671.806 votos 
(48,1%), número que fica atrás apenas 
de Biden e Obama. Os dados se referem 
aos resultados computados até 14h26 de 
ontem (4) - (ANSA).

Contábil

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cinco-atitudes-para-tirar-a-inovacao-do-papel-e-vencer-o-negacionismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-maneiras-de-impulsionar-o-desenvolvimento-dos-profissionais-no-novo-normal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marketing-tradicional-marketing-digital-qual-usar-nas-estrategias-do-trade-turistico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-a-integridade-dos-dados-deveria-ser-prioridade-da-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/otimizacao-de-custos-como-potencializar-os-resultados-de-sua-empresa-atraves-de-uma-boa-gestao-da-area-de-compras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/a-responsabilidade-patrimonial-do-socio-egresso-ou-ex-socio/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, quinta-feira, 05 de novembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

Apontando a presença do 
coronavírus pela tosse

Vivaldo José Breternitz (*)

O algoritmo foi treinado com o uso 
de mais de 70 mil registros de 
tosse e palavras de voluntários 

saudáveis e de portadores do vírus. 

Segundo os pesquisadores, o som da 
tosse dos portadores do vírus é dife-
rente do das pessoas saudáveis, mas 
essas diferenças não são captadas pelo 
ouvido humano, coisa que o algoritmo 
consegue fazer.

Ao ser testado, o algoritmo identificou 
corretamente 98,5% dos portadores 
do vírus que tinham sintomas e 100% 
dos casos de portadores assintomáti-
cos. O número de falsos positivos foi 
irrelevante.  

Os pesquisadores agora estão adap-
tando o algoritmo de forma que o 
mesmo possa rodar em celulares, além 
de aumentar o número de registros de 
tosse e voz para torná-lo ainda mais 
preciso. 

Ainda deve demorar algum tempo 
até que o aplicativo seja aprovado pe-
las autoridades sanitárias e utilizado 
como uma ferramenta para diagnóstico 

estudos anteriores acerca de como 
alterações na tosse e padrões de fala 
poderiam indicar a presença de outros 
males, como a Doença de Alzheimer. 

É mais um caso de inteligência artifi-
cial ajudando a aperfeiçoar a medicina.

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

e Informática da Universidade 
 Presbiteriana Mackenzie.

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) desenvolveu um algoritmo que, usando inteligência 
artificial, pode identificar se uma pessoa está infectada pelo Coronavírus apenas analisando o som de 
sua tosse

formal da infecção, mas pode em breve 
auxiliar em atividades de triagem de 
casos suspeitos para posterior enca-
minhamento aos testes convencionais.

A pesquisa foi trazida a público pelo 
extremamente prestigiado Journal of 
Engineering in Medicine and Biology, 
editado pelo IEEE (Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers), que 
informa ser o algoritmo baseado em 

News@TI 

Feira de empregos e capacitação para jovens 

@A Pegasystems, empresa de software que potencializa a trans-
formação digital nas principais empresas do mundo, promove 

hoje (05), às 9h30, a Feira Virtual de Empregos no Brasil, uma 
iniciativa da Pega University Program. No mundo, 39 universida-
des integram o programa de ensino e mais de 3.700 estudantes 
concluíram o curso. No início do ano, ele foi lançado no Brasil, 
numa parceria com a Fatec Osasco, o Centro Paula Souza, a TCS 
(Tata Consultancy Services) e a Pegasystems. A TCS, parceira da 
Pegasystems globalmente, já desenvolve um programa junto a Fatec 
Osasco desde 2015, com intuito de inserir os jovens no mercado 
de trabalho (https://www.surveymonkey.com/r/pegajobfairbrazil).

Siemens lança podcast “Acelerando a 
Transformação Digital”

@Do modo como as pessoas interagem com os centros urbanos à 
modernização das indústrias, é inquestionável que o futuro da 

sociedade está sendo pautado pela digitalização. E para falar sobre 
os impactos, as oportunidades e tendências de uma sociedade cada 
vez mais conectada é que a Siemens lança o podcast “Acelerando a 
Transformação Digital”. Dividida em seis episódios, cada um com 
um tema central, a produção é baseada em entrevistas reunindo 
especialistas de diferentes áreas da Siemens e profissionais que 
atuam no setor de distribuição de energia, e segmentos industriais 
e de infraestrutura (www.siemens.com.br). 

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de Gustavo Fring no Pexels

OpiniãO
As singularidades brasileiras 

do histórico crescimento 
do e-commerce

A aceleração do uso 
do modelo de compras 
online é um fenômeno 
cultural que ignorou 
fronteiras

As medidas de confina-
mento e restrição de 
circulação de pessoas 

impostas pela pandemia 
fez disparar as vendas dos 
e-commerces em todo o 
planeta, fidelizando usuá-
rios já acostumados com o 
botão ‘confirmar a compra’ 
e cativando novas pessoas, 
que ainda tinham receios 
por falta de confiança, ou por 
não estarem familiarizadas 
com o uso de plataformas 
tecnológicas.

Mas embora a ampliação 
tenha sido global, seria le-
viano buscarmos quesitos 
de comparação de outros 
mercados com a realidade 
brasileira. Evidente que 
estamos de olho em tendên-
cias e no que as economias 
avançadas estão fazendo, 
principalmente com relação 
à transformação digital. Hoje, 
boa parte das empresas já 
entendem a importância de 
estar online e se movimentam 
para estabelecer suas marcas 
na internet. 

Porém, o Brasil tem algu-
mas peculiaridades que nos 
diferenciam e impossibilitam 
um comparativo homogêneo. 
A principal delas, tem viés so-
cial. A edição 2019 da TIC Do-
micílios - um dos principais 
levantamentos sobre acesso 
às tecnologias da informação 
e comunicação - mostra que 
apenas 58% dos brasileiros já 
utilizaram um computador e 
que 33% da população ainda 
não tem acesso à internet em 
suas residências. Nos Esta-
dos Unidos, a conexão está 
presente na vida de mais de 
90% da população.

A corrida pela supremacia 
tecnológica tem impulsiona-
do o comércio eletrônico em 
nações como China e Estados 
Unidos, onde gigantes como 
Alibaba e Amazon assistiram 
ao crescimento exponencial 
de suas ações, surpreen-
dendo como um dos poucos 
cases positivos em um ce-
nário de pandemia. Embora 
ainda estejamos carentes de 
investimentos na ampliação 
ao acesso a computadores, a 
começar pela disponibilidade 
em escolas públicas - um 
imenso desafio de nosso sis-
tema educacional - estamos 
entre os maiores usuários de 
redes sociais no mundo. 

É um contraste interessan-
te, que aliado a outros fatores 
culturais e estruturais, ajuda 
a entender o recorde regis-
trado no Brasil no primeiro 
semestre de 2020, que movi-
mentou R$ 38 bilhões. Imagi-
ne se tivéssemos as mesmas 
condições de acesso que 
desfrutam norte-americanos 
e europeus? O comércio 
online teve crescimento no 
Brasil de 57% no volume de 
pedidos entre abril e junho e 
70% no faturamento. Houve 
ainda aumento de 68% nas 
compras durante o período 
de Dia das Mães e a Black 
Friday, no radar, será, certa-
mente, histórica. 

Dados como esses só re-
forçam o fato de que o iso-
lamento provocou grandes 
transformações comporta-

mentais em nossa sociedade 
e que esse movimento é uma 
tendência que veio para ficar. 
Muita gente estava acostu-
mada a usar a internet com 
uma finalidade puramente 
social, como navegar por 
redes sociais e aplicativos 
de mensagens. Ainda existe 
certa resistência a processos 
que envolvam pontos sen-
síveis de informação, como 
fazer transações bancárias 
ou fornecer informações 
financeiras. 

Essa ainda é uma barreira 
que separa o consumidor 
do e-commerce. Porém, a 
pandemia forçou certas mu-
danças de comportamento 
e quebras de paradigmas e 
é por isso que no primeiro 
semestre deste ano o país 
registrou o maior aumento 
dos últimos 20 anos. Agora 
que esse tabu foi desfeito, 
será cada vez mais comum 
vermos pessoas navegando 
pelo varejo online. Um levan-
tamento do Instituto Loco-
motiva mostra que 50% dos 
frequentadores de livrarias e 
papelarias que foram entre-
vistados já não farão questão 
de ir até as lojas físicas após 
a normalização completa do 
comércio. 

Essa porcentagem é segui-
da de perto por frequentado-
res de setores como infantil, 
perfumaria, petshop e lojas 
de departamentos. Ainda 
de acordo com dados do 
Instituto Locomotiva, 10% 
da população comprou pela 
primeira vez online. O estudo 
mostra também que 45% dos 
que já compravam passaram 
a comprar mais.

Os números são animado-
res mas há ainda muitos de-
safios em todas as etapas da 
cadeia para tornar o comér-
cio online a primeira opção 
do cliente. Isso vai desde a 
universalização do acesso à 
internet (questões sociais) 
até a reformulação dos e-
-commerces, com processos 
mais seguros, de fácil usabili-
dade e com atendimento ágil. 
A logística, claro, também é 
parte fundamental nisso e 
o seu papel na fidelização 
do cliente é extremamente 
relevante.

No início da pandemia 
aguardávamos uma estabili-
dade, movida pelo equilíbrio 
entre o aumento da troca 
do off para o on, com uma 
queda do consumo com a re-
tração econômica, movido 
por um pavor de incertezas 
que contagiava o mundo 
todo. Porém, boa parte do 
mercado brasileiro foi sur-
preendida com crescimento 
na casa dos três dígitos e o 
e-commerce confirmou sua 
vocação de se transformar 
em protagonista na rotina 
de compra das pessoas.

Com a superação de al-
gumas barreiras culturais e 
estruturais não há motivos 
para o Brasil não alcançar 
patamares tão altos quanto 
o de outros países. Temos 
criatividade e perseverança 
para desenvolver soluções 
tecnológicas que fortalecerão 
os pilares de segurança e 
profissionalismo que o mer-
cado exige. A bússola jamais 
esteve tão bem ajustada.

 
(*) - É vice-presidente Comercial e de 

Operações e CCO da Mandaê 
(www.mandae.com.br).

Bruno Noale (*)

O uso dos canais digitais aumentou a 
velocidade e a precisão das informações 
dentro e fora das organizações, princi-
palmente nesse contexto de pandemia. 
Funcionários trabalhando em casa, a 
exigência de respostas rápidas e o de-
safio da gestão remota são algumas das 
mudanças que a área de comunicação 
encontrou nesse novo cenário. Diante 
disso, o uso das redes sociais corpora-
tivas cresceu gradativamente e caiu no 
gosto dos líderes do futuro para engajar 
e aproximar suas equipes. 

Segundo Daniel Costa, CMO & Cus-
tomer Success do Grupo BWG, uma 
empresa de tecnologia com foco em 
soluções para o RH, essas ferramentas 
ganharam força em grandes empresas 
há mais ou menos quatro anos, quando 
o Digital Workplace virou uma febre 
entre as multinacionais. “As redes 
sociais corporativas são espaços de-
mocráticos que conectam as pessoas 
de forma rápida e fácil. Além disso, 
são uma ótima opção para quem quer 
dar voz aos times”, comenta Costa. 

Recentemente o Grupo BWG lançou 
uma pesquisa para entender como as 
empresas estavam se comunicando 
nesse cenário de distanciamento e 
um dos pontos de destaque foi que 
as organizações que possuem até 
500 colaboradores (46,2%) acabam 
investindo mais em ferramentas que 
auxiliam na comunicação remota. E, 
entre as plataformas mais utilizadas 
apareceram nomes como Microsoft 
(Yammer + Teams), Workplace, solu-

ções desenvolvidas dentro da própria 
empresa, 4bee work plus e Slack. 

O estudo abordou empresas de di-
versos portes e segmentos, entre elas, 
Heineken, Zema, SCGAS, Toyota e 
Cacau Show, e 40% dos respondentes 
disseram que estão satisfeitos com o 
impacto e os resultados que as redes 
sociais corporativas trazem para seus 
negócios. Mas, ao mesmo tempo, gran-
de parte dos respondentes (89,3%) 
disseram que ter a liderança envolvida 
nesses canais é um ponto primordial 
para aumentar o engajamento. “Ape-
sar da tecnologia ser atrativa e facilitar 
a jornada de comunicação como um 
todo é um caminho para ouvir o co-
laborador e fomentar conversas que 
podem impactar na operação, por isso, 
o papel do líder é fundamental nesse 
ambiente”, explica Costa.

TJ Larkin, um especialista mundial em 
segurança de comunicação, afirma que 
os colaboradores costumam se lembrar 
nove vezes mais das informações que 
recebem do chefe, se comparada à 
informação que ouvem através de ou-
tras pessoas ou canais (mesmo canais 
formais). “Isso mostra que as redes so-
ciais corporativas devem ser as grandes 
aliadas dos líderes não só nos tempos 
de caos, como agora na pandemia, mas 
também no dia a dia”, afirma Costa. 

O executivo ressalta ainda que nesse 
momento de afastamento as empresas 
precisaram repensar sua comunicação e 
as redes sociais corporativas se mostra-

ram primordiais para uma comunicação 
efetiva. “Se você tem todo o potencial de 
uma dessas ferramentas e trata apenas 
como ‘mais um canal de comunicação 
interna’ é preciso repensar a estratégia 
e ajustá-la. Investir em canais que colo-
quem os times no centro do processo de 
comunicação garante mais proximidade 
e engajamento”, comenta. 

De acordo com a pesquisa do Grupo 
BWG, 33% das pessoas acreditam que 
essas plataformas se tornaram um 
canal para comunicação interna mais 
assertivo e 28% acreditam que estes 
meios estão ganhando ainda mais rele-
vância em todo processo, o que mostra 
a relevância delas nesse novo cenário. 
Ainda segundo o estudo, mais de 90% 
dos respondentes disseram que essas 
redes sociais facilitaram a comunicação 
e os fluxos de trabalho durante a pan-
demia e 46% acreditam que melhorou a 
comunicação entre as pessoas do time. 

“A comunicação entre áreas é um dos 
grandes problemas que costumamos le-
vantar nos diagnósticos de comunicação 
das empresas e a tecnologia pode ser um 
potencializador para conectar as áreas. 
A ideia é usar esses canais para a atração 
e integração do time, fazendo isso de 
forma contínua e integrada. O ideal é 
que as empresas usem plataformas que 
acolham suas ideias, impulsionem suas 
campanhas e traga o verdadeiro ROI de 
comunicação. Esse é um caminho forte e 
eficaz”, afirma Costa. Estudo completo 
acesse: https://materiais.bwg.com.br/
report-rsc-2020

Uso de redes sociais corporativas cresce 
dentro das organizações na pandemia
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ticas genéticas dos pacientes. É a primeira rede de farmácias do Brasil 
a comercializar este tipo de teste, disponível em mais de 100 lojas na 
capital paulista além do e-commerce. Por meio dos testes genéticos, é 
possível entender qual tipo de dieta e exercício físico são mais eficazes 
para cada pessoa, o que contribui e muito com a busca por uma vida 
mais saudável. Também é possível saber mais sobre os antepassados 
de cada consumidor e as porcentagens dos locais de onde eles vieram. 
Todas as informações de cada tipo de teste podem ser conferidas no site 
(www.farmacia.genera.com.br). Saiba mais nos sites: (www.drogaraia.
com.br) e (www.drogasil.com.br).

E - Arquipélago de Seychelles 
No próximo dia 10 (terça-feira), das 9h às 12h, acontece o primeiro 
Seychelles Digital Day, evento virtual para promover o Arquipélago de 
Seychelles, país paradisíaco localizado no Oceano Índico, que contará 
com a participação de representantes do escritório de turismo do país 
(STB), hotéis e DMCs que operam no destino. O evento é aberto ao 
público e direcionado tanto para agentes de viagem e operadores de 
turismo brasileiros, quanto viajantes que queiram conhecer mais sobre 
as possibilidades turísticas do país. Além dos painéis, será disponibili-
zado um chat-room, onde os profissionais de Seychelles poderão tirar 
dúvidas e conversar diretamente com os participantes do evento. Para 
participar basta se inscrever no site (bureaumundo.com/calendario/
seychelles-digital-day).

F - Inovação Social 
Estão abertas as inscrições para mais uma edição dos Prêmios Fun-
dación Mapfre à Inovação Social. A iniciativa vai reconhecer projetos 
transformadores em três categorias: “Melhora da Saúde e Tecnologia 
Digital (e-Health)”, “Prevenção e Mobilidade Segura e Sustentável” e 
“Economia do Envelhecimento: Ageingnomics”. O objetivo é impulsionar o 
crescimento de projetos que, por suas características, melhorem aspectos 
concretos do mundo no qual vivemos. Podem participar empreendedores, 
cientistas, pesquisadores, entre outros, que cumpram com os requisitos 
do prêmio e que tenham propostas com alta capacidade de transformação 
social. Interessados devem cadastrar seus projetos até o próximo dia 30, 
no site: (http://premiosinnovacion.fundacionmapfre.org/br/). 

G - Projetos Relevantes
Para a Ultragaz, nada é mais gratificante do que ver seus profissionais 
sendo reconhecidos pelo mercado mundial de GLP. Marcela Rosado 
Orellana conquistou este reconhecimento com a premiação concedida 

A - Estágio Técnico
A  Otis Brasil  abriu 51 vagas de estágio técnico para seu Programa Rota 
Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força de trabalho 
treinada, enquanto apoia a aprendizagem permanente e o desenvol-
vimento profissional de qualidade. Otis é a empresa líder mundial em 
fabricação, instalação e serviços de elevadores e escadas rolantes. Estão 
disponíveis oportunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos 
cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, 
mecatrônica, automação e mecânica. Os candidatos podem se inscrever 
para participar do processo seletivo até o dia 18 de dezembro, pelo site 
do CIEE no link (https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS).

B - Produtores Rurais 
A Bunge lança uma ferramenta de prestação de serviço ao produtor rural, 
o AgroApp Bunge. O aplicativo gratuito traz funcionalidade inédita ao 
facilitar o acesso dos produtores a dados do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) de suas propriedades pelo celular. Os dados do CAR são essenciais 
para o planejamento do imóvel, a recuperação de áreas degradadas e a 
regularização ambiental de propriedades. O AgroApp Bunge também 
reúne informações e ferramentas de orientação sobre certificações e 
os critérios socioambientais orientadores na aquisição de grãos pela 
companhia, além de cotações de commodities e serviços de notícias 
sobre o setor. Saib a mais em: (http://www.bunge.com.br/). 

C - Aceleração de Startups 
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do ASICS Accelerator Pro-
gram -  programa global de aceleração de startups. O tema da pesquisa 
este ano é a filosofia principal da marca: Sound Mind, Sound Body ™ 
(Mente Sã, Corpo São). O recrutamento visa captar, principalmente, 
ideias para produtos e serviços que usarão a tecnologia e a força da 
ASICS para contribuir em iniciativas com foco em wellness e bem-estar, 
tanto da perspectiva da mente quanto do corpo, tornando possíveis o 
estilos de vida equilibrado para mais pessoas, bem como criar um novo 
valor. O objetivco é o alcançar um crescimento sustentável por meio de 
parcerias com startups que gerem valor para a sociedade como um todo, 
visando um futuro mais sustentável. Para saber mais, acesse: (http://
corp.asics.com/en/ventures/accelerator_program/). 

D - Testes Genéticos  
A RD (RaiaDrogasil) e a Genera, laboratório especializado em genômica 
pessoal, firmaram uma parceria para ampliar o acesso aos testes de 
genética, que permitem realizar o mapeamento das origens e caracterís-

pela Women in LPG, rede global ligada à Associação Mundial de GLP, 
que promove ações para fomentar a atração de mulheres e jovens para 
o setor, na categoria de Jovem Mulher do Ano em 2020. Marcela está 
ativamente envolvida na elaboração de estudos e pesquisas, bem como 
encontros com a indústria mundial de GLP, potencializando, assim, a 
troca de experiências e boas práticas entre os países. Começou sua 
carreira em 2017 no programa de estágio da Ultragaz e, desde então, 
vem participando de iniciativas e projetos relevantes na empresa. 

H - Garrafa Biodegradável  
A Bacardi, a maior empresa familiar de bebidas alcoólicas do mundo, 
avança na luta contra a mudança climática e a poluição plástica ao 
revelar planos de, até 2023, disponibilizar uma garrafa de bebidas al-
coólicas sustentável. O novo material, 100% biodegradável, substituirá 
80 milhões de garrafas plásticas produzidas pela companhia a cada ano. 
Além de lançar a nova embalagem de biopolímero, a empresa também 
se comprometeu a eliminar todo o plástico não essencial e de uso 
único, incluindo materiais para caixas de presente e pontos de venda, 
nos próximos três anos. Com a colaboração da Danimer Scientific, os 
plásticos à base de petróleo serão substituídos pelo Nodax™ PHA, um 
biopolímero derivado dos óleos naturais de sementes como palma, canola 
e soja (www.bacardilimited.com).

I - Oferta de Imóveis 
A Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção Civil realizam, entre os próximos dias 12 e 28, a 
Feira de Imóveis Online. Trata-se da primeira versão virtual do evento 
organizado anualmente pelas entidades e, como todos os anos, plane-
jado para oferecer oportunidades de negócios para as construtoras e 
facilitar a aquisição de imóveis pelos consumidores brasileiros em meio 
às restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19. Serão 
ofertados mais de 5.000 imóveis em todo o país. Uma das vantagens 
no evento será a disposição das incorporadoras em disputar clientes 
num ambiente virtual saudável e seguro para a realização de negócios. 
Já os consumidores ganharão com a concorrência entre as empresas, 
que ocorrerá com poucos dias para o fechamento do negócio. Mais 
informações: (https://cbic.org.br/industriaimobiliaria/).

J - Cidades Inteligentes 
Termina neste sábado (7) consulta pública realizada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional sobre os objetivos estratégicos e recomen-
dações que integram a Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes, que 
está sendo elaborada desde agosto do ano passado com a participação 
integrada do Governo Federal, da sociedade civil, da academia e do 
setor privado. Ela terá como base as premissas da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano e visa orientar a agenda de cidades inteligentes 
para os próximos anos, servindo de alicerce também para que estados e 
municípios formulem políticas relativas ao tema, de modo a consolidar 
o entendimento de que a tecnologia deve estar a serviço do cidadão. 
A participação é aberta a toda a sociedade e poderá ser feita por meio 
do site (https://www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-publicas).

Desafios para o 5G no Brasil e a 
guerra Estados Unidos e China

A chegada do 5G 
exigirá preparação, 
reestruturação e 
modernização da 
infraestrutura das 
redes das operadoras 
móveis

Essa mudança trará um 
grande salto de conec-
tividade, alcançando 

velocidades de até 10 Gpbs e 
suportando quase 100 vezes 
mais dispositivos se compa-
rado ao 4G. 

Os investimentos das ope-
radoras passarão por uma 
revisão total de sua arquitetura 
e topologia de rede, além da 
alocação de espectro automá-
tico e inteligente para que as 
redes 5G funcionem da forma 
que se espera para alcançar 
altas velocidades de navegação 
e aplicações na internet. 

Adicionalmente, as opera-
doras terão que participar e 
adquirir as licenças que serão 
leiloadas pela Anatel, previstas 
atualmente para 2021 afim de 
permitir a implementação e 
operação da nova tecnologia. 
Com o olhar nesse investi-
mento pelo qual as operadoras 
terão que passar, estão os 
fabricantes de equipamentos 
e sistemas, que por sua vez, 
produzem e detém o desenvol-
vimento tecnológico para o 5G. 

Atualmente, existem três 
fabricantes no mundo que 
possuem a tecnologia, inclu-
sive, em funcionamento em 
alguns países. Um deles é a 
empresa chinesa Huawei, que 
possui redes 5G funcionando 
na China e apontada como a 
que mais inovação tecnológi-
ca possui. Existem também a 
Sueca Ericsson, pioneira no 
lançamento do 5G na Europa 
com presença forte no Japão, 
Austrália e Estados Unidos. A 
Finlandesa Nokia, que assim 
com a Ericsson, possui a tec-
nologia e equipamentos para 
atendimento às redes 5G. 

O holofote sobre o Brasil so-
bre o 5G está intenso, para estes 
fabricantes de tecnologia e pro-
dutos, a grande visibilidade que 
nosso mercado representa é 
significativo. A disputa por esse 
mercado, aliado a uma “guerra” 
política sobre o tema, levantado 
pelo Governo americano, traz o 
mundo a uma discussão sobre 
qual seria o interesse da China 
em liderar o mercado do 5G 
mundialmente. 

O presidente dos Estados 
Unidos Donald Trump, deixou 

claro que em território ameri-
cano, a chinesa Huawei, não 
entra. Essa mesma pressão 
ocorre com todos os demais 
países que possuem relação 
com os americanos. O gover-
no britânico já anunciou que 
equipamentos da empresa 
Huawei, muitos já em uso pelas 
operadoras, será substituído 
gradativamente até a sua total 
extinção. Isso demonstra que 
as palavras do presidente ame-
ricano foram incisivas. 

No Brasil, esta pressão em 
torno do uso ou não da tec-
nologia da empresa Huawei, 
está sendo debatida. Pensando 
do ponto de vista tecnológico 
e não político, a Huawei tem 
produtos com preços atrativos, 
e as operadoras brasileiras já 
utilizam suas soluções há bas-
tante tempo. Por outro lado, 
essa pressão na Europa, onde 
estão as sedes de empresas, 
como a Vivo (Espanhola) e TIM 
(Italiana), presentes no Brasil, 
está surtindo efeito. 

A probabilidade de as matri-
zes forçarem suas subsidiarias 
a tomar partido a favor das 
empresas Ericsson e Nokia, é 
bastante grande. Não se pode 
afirmar se, em relação aos pre-
ços, o 5G dos países nórdicos é 
competitivo perante o chinês, 
mas, por outro lado, discursos 
defendem que a pandemia da 
Covid-19 foi propositadamente 
causada para que a China se 
favorecesse no momento de re-
cuperação dos demais países. 

Não podermos afirmar isso, 
o fato é que, para se manter a 
competividade na implemen-
tação do 5G no Brasil, todos 
os fabricantes deveriam par-
ticipar e oferecer seu melhor 
preço e produto. Entretanto, 
forças políticas, econômicas e 
aquelas que podem vir através 
de retaliações ou, fechamento 
das relações do Brasil com 
os Estados Unidos, podem 
prejudicar a chegada da nova 
tecnologia tão esperada pelos 
brasileiros. 

Outro aspecto importante, é 
que o 5G virá em um momen-
to crucial para o Brasil e sua 
recuperação econômica para 
se reerguer após um ano de 
2020 marcado pela pandemia. 
Teremos que esperar para 
saber isso se refletirá ao longo 
dos próximos meses. 

(*) - É engenheiro de 
telecomunicações, mestrando em 

Economia e Mercados 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e bolsista de 
pesquisa do Centro Mackenzie 

de Liberdade Econômica.

Julian Alexienco Portillo  (*)

A produção industrial brasileira cresceu 2,6% na 
passagem de agosto para setembro. É a quinta alta 
consecutiva do indicador, que teve taxas de cresci-
mento de 8,7% em maio, 9,6% em junho, 8,6% em 
julho e 3,6% em agosto, segundo os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal divulgados ontem (4) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com es-
ses resultados, o setor conseguiu eliminar a perda de 
27,1% acumulada nos meses de março e abril, ou seja, 
no início da pandemia da Covid-19. 

A atividade industrial se situa 0,2% acima da regis-
trada em fevereiro deste ano. A produção industrial 
também registrou alta de 3,4% na comparação com 
setembro do ano passado e 4,8% na média móvel tri-
mestral. Por outro lado, acumula quedas de 7,2% no 
ano e de 5,5% em 12 meses. Na passagem de agosto 
para setembro, as quatro grandes categorias econô-
micas apresentaram alta, com destaque para os bens 
de consumo duráveis (10,7%). 

As demais categorias registraram as seguintes taxas 
de crescimento: bens de consumo semi e não duráveis 
(3,7%), os bens de capital, isto é, as máquinas e equi-
pamentos usados no setor produtivo (7%), e os bens 
intermediários, isto é, os insumos industrializados 
usados no setor produtivo (1,3%). Das 26 atividades 
industriais pesquisadas, 22 tiveram alta, com destaque 
para veículos automotores, reboques e carrocerias, 
que avançou 14,1%. 

O setor vem de cinco meses de alta, quando acu-
mulou 1.042,6% de crescimento, impulsionado pela 
continuidade do retorno à produção após a paralisa-
ção decorrente da pandemia. Apesar disso, ainda se 
encontra 12,8% abaixo do patamar de fevereiro.

Outras atividades com altas relevantes foram máquinas 
e equipamentos (12,6%), confecção de artigos do ves-

Podem ser parcelados 
débitos apurados pelo 
Regime Especial Uni-

ficado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional). 
De acordo com a Receita, 
a Instrução Normativa RFB 
nº 1.981, de 9 de outubro 
de 2020, excluiu o limite de 
um pedido de parcelamento 
por ano.

“Desta forma, o contri-
buinte poderá reparcelar 
sua dívida quantas vezes 
quiser. A possibilidade visa 
estimular a regularização 
tributária dos contribuintes 
e, consequentemente, evi-

O contribuinte poderá reparcelar sua dívida quantas vezes quiser. 
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Empresas do Simples Nacional 
já podem parcelar débitos

As empresas do Simples Nacional já podem parcelar débitos tributários, informou ontem (4) a Receita Federal
percentuais: I - 10% do 
total dos débitos consoli-
dados; ou II - 20% (vinte 
por cento) do total dos 
débitos consolidados, caso 
haja débito com histórico 
de reparcelamento ante-
rior. O pedido de reparce-
lamento deverá ser feito 
exclusivamente por meio 
do site da Receita Federal 
na internet, acessando o 
Portal e-CAC ou Portal do 
Simples Nacional. Para 
outras informações sobre 
o reparcelamento, acesse 
o Manual de Parcelamento 
do Simples Nacional, dis-
ponível em: (http://www8.
receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional/) (ABr).

tar ações de cobrança da 
Receita Federal que podem 
ocasionar a exclusão do Sim-
ples Nacional”, diz o órgão.

As condições para o 
reparcelamento é o paga-
mento da primeira parcela 
de acordo com os seguintes 

Indústria cresceu 2,6% de agosto 
para setembro, segundo o IBGE

O setor conseguiu eliminar a perda de 27,1% acumulada nos 
meses de março e abril.
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tuário e acessórios (16,5%), couro, artigos para viagem 
e calçados (17,1%) e produtos alimentícios (1,2%). A 
queda na produção ocorreu em quatro atividades, com 
destaque para as indústrias extrativas (3,7%), setor que 
havia apresentado três meses de resultados positivos 
consecutivos e que acumularam expansão de 18,2% 
(ABr).

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

FATO RELEVANTE 
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02, conforme al-
terada e atualmente em vigor, vem aos seus acionistas e ao mercado em geral em complemento ao Fato Relevante e 
ao Comunicado ao Mercado divulgados em 29 de outubro de 2020, divulgar que o Conselho de Administração se reu-
niu em caráter extraordinário e adotou, por unanimidade, as seguintes deliberações: (i) criar um comitê especial não 
estatutário nomeado ad hoc para conduzir uma análise profunda e detalhada relativas à denúncia objeto do Processo 
5005639-72.2020.4.03.6181 em trâmite na 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo (“Comitê Especial”); (ii) indicar, para 
a composição do Comitê Especial, a Sra. Ana Karina Bortoni Dias, Diretora Presidente do Banco; os membros indepen-
dentes do Conselho de Administração, a Sra. Olga Stankevicius Colpo e o Sr. Dorival Dourado Jr.; o membro do Conse-
lho de Administração, Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale; e o Sr. Roberto Faldini, membro efetivo do Conselho Fiscal; 
(iii) nomear o Sr. Roberto Faldini como Coordenador do Comitê Especial; (iv) dotar o Comitê Especial de recursos hu-
manos e fi nanceiros próprios conforme seja necessário para o irrestrito e completo cumprimento de suas atribuições, 
incluindo a contratação do escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados, especializado em investigações corporativas; 
(v) determinar que a Diretoria do Banco, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social, pratique to-
dos os atos necessários ao fi el cumprimento das deliberações acima, incluindo informar aos colaboradores e prestado-
res de serviço do Banco, conforme necessário, sobre o dever de ampla e irrestrita cooperação com o Comitê Especial.

São Paulo, 3 de novembro de 2020
MARCO ANTONIO ANTUNES 

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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A vez da “economia 
das assinaturas”

Estamos na era 
da economia da 
recorrência

Esse novo modelo, 
também conhecido 
como “economia das 

assinaturas”, é resultado 
da revolução das relações 
comerciais que substituiu 
a ideia de propriedade pelo 
conceito de uso. 

As pessoas hoje estão 
muito mais inclinadas a 
pagar para viver as expe-
riências proporcionadas 
pelas compras do que para 
simplesmente deter um 
bem. Não é por acaso que 
as assinaturas de produtos 
ou serviços ganharam tanto 
espaço nos últimos anos no 
mundo todo. 

Existe uma infinidade de 
clubes de assinaturas: de 
vinhos, cervejas especiais 
e produtos de beleza a 
alimentos e produtos para 
pets — passando até por 
ativos de maior valor, como 
veículos e casas. Relatório 
da consultoria McKinsey 
de 2019 identificou um 
crescimento global de 18% 
nas receitas dos clubes 
de assinatura, enquanto 
o faturamento do modelo 
tradicional aumentou bem 
menos, 4%. 

Para se ter uma ideia da 
magnitude desse mercado, 
apenas nos Estados Uni-
dos os clubes de compras 
movimentam anualmente 
cerca de US$ 10 bilhões. 
Uma pista para se explicar 
a expansão do conceito de 
uso em detrimento da posse 
vem da pesquisa Millennial 
Survey 2019, da consultoria 
Deloitte. O estudo mostrou 
que os millennials (pessoas 
nascidas entre 1980 e 2000) 
são os mais adeptos dos 
serviços recorrentes e dos 
clubes de assinaturas. 

Esse modelo de negócios, 
portanto, tem um público jo-
vem, interessado em experi-
ências e mais consciente de 
seu poder de compra. É uma 
geração que está em busca 
de diversificação, mas que 
não abre mão de qualidade 
e praticidade. O sucesso da 
economia da recorrência 
fica evidente quando se 
observa o espantoso cres-
cimento das plataformas 
de streaming, como Netflix 
e Spotify, nos últimos anos. 

Esses bem-sucedidos 
negócios abriram um cami-
nho promissor para outros 
programas de assinatura, 

fazendo os consumidores 
entenderem na prática as 
vantagens do uso em relação 
à posse de produtos — e 
a principal delas é o fato 
de não precisarem investir 
altas somas na compra de 
equipamentos e na manu-
tenção desses bens. 

A economia da recorrên-
cia permite que o consumi-
dor tenha flexibilidade para 
contratar pacotes conforme 
as suas necessidades e 
interesses. Fazendo assina-
turas, ele também pode ter 
acesso aos melhores pro-
dutos desembolsando uma 
parcela ínfima dos valores 
de aquisição. Vale destacar 
a excelência da prestação 
dos serviços de manuten-
ção nesse modelo, ponto 
essencial para os players 
garantirem a fidelidade dos 
clientes — afinal, recorrên-
cia é a palavra-chave nesse 
mercado. 

Outro benefício: as assi-
naturas livram os consu-
midores da eventualidade 
de gastos imprevistos; as 
despesas sempre podem 
ser estimadas. No caso es-
pecífico da contratação de 
pacotes de aluguel de equi-
pamentos, mercado que tem 
crescido de maneira expo-
nencial, é grande o benefício 
da atualização constante 
dos hardwares. A economia 
da recorrência evita que os 
clientes precisem substituir 
dispositivos que tenham 
ficado obsoletos — a troca 
fica por conta da empresa 
fornecedora. 

Com essa dinâmica, os 
consumidores contornam 
a necessidade de elevados 
investimentos na compra 
de equipamentos novos e 
que logo podem ficar ultra-
passados. Uma verdadeira 
e importante economia de 
recursos. Embora as gigan-
tes do streaming tenham 
aberto a trilha, é importante 
ressaltar que a economia 
das assinaturas já se disse-
minou para muitos outros 
setores — e continua nesse 
movimento de expansão, 
que evidencia as vantagens 
da contratação dos serviços 
recorrentes. 

Em pouco tempo os mil-
lennials estarão à frente das 
empresas, o que deve dar 
ainda mais fôlego para a 
soberania do uso. Comprar 
vai virar coisa do passado.

(*) - É coCEO da Agasus, empresa 
especializada na locação de 

equipamentos, outsourcing e 
soluções em TI, e gestor do fundo de 

investimento 220 Capital.

João Lima (*)
A estratégia de focar em 

um segmento pode ser 
uma grande iniciativa para 
alcançar a confiança de seu 
público-alvo. A vantagem 
de trabalhar com um nicho 
de negócio é que o empre-
endimento pode se tornar 
autoridade no ramo, atrain-
do consumidores que estão 
em busca de um commerce 
especialista. 

“Conhecer o público e en-
tregar produtos de qualidade 
que conversem diretamente 
com a necessidade e dese-
jo de cada um é a melhor 
maneira de garantir um 
e-commerce de sucesso”, 
explica Willians Marques, 
diretor-geral e fundador da 
Tray, plataforma de e-com-
merce, e unidade de negócio 
do Grupo Locaweb. Outra 
estratégia válida é a aposta 
em um micro nicho de mer-
cado, onde o objetivo é ainda 
mais segmentado. 

Como é o caso da Futfani-
cs, uma empresa de esporte 

Focar em um segmento de negócio direciona para 
uma fatia de consumidores.
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Atrair um consumidor para o seu e-com-
merce já é uma tarefa árdua. Mas, garantir que 
ele permaneça na página e finalize a compra 
também revela desafios para o empreende-
dor. O famoso abandono de carrinho acontece 
quando uma pessoa visita um site, pesquisa 
características do produto, preço,seleciona a 
mercadoria, mas, quando o processo parece 
estar chegando ao fim, o usuário desiste.

Essa ação é muito comum, já que o consu-
midor costuma fazer uma extensa pesquisa 
na vitrine virtual para encontrar o melhor 
preço, compreendendo características, 
marcas e lojas. Ou seja, existe um longo 
caminho até a compra ser concluída de fato, 
mas quando a mercadoria chega no carrinho 
já é possível identificar um interesse. Renato 
Galleti, gerente de marketing e inside sales 
da Yapay, unidade de meios de pagamento 
do Grupo Locaweb, reuniu abaixo quatro 
motivos principais para o abandono de 
carrinho, dando dicas de como combater o 
problema. Confira: 
 1) Valor do frete - Mesmo que a oferta 

seja boa, o acréscimo da entrega pode 
fazer a transação não valer a pena. 
Neste caso, a solução pode envolver 
esforços maiores, como processos lo-

Existe um longo caminho até a compra ser 
concluída de fato.
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Embrapa 
apresentou seu 
novo plano diretor 

A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) apresentou ontem (4) 
seu novo plano diretor, docu-
mento estratégico no qual são 
apontadas suas prioridades 
para os próximos 10 anos. 
São apresentados nove temas 
prioritários externos, com ob-
jetivos, metas e entregas. “Esse 
documento orienta e direciona 
o rumo da Embrapa para o 
desenvolvimento sustentável e 
competitivo da agricultura bra-
sileira”, ressaltou o presidente 
da Embrapa, Celso Moretti, ao 
abrir entrevista coletiva online 
para divulgar o plano.

O documento define e torna 
públicas as prioridades do 
órgão. Entre os temas priori-
tários citados no plano estão 
agricultura digital, rastreabili-
dade e logística associadas aos 
sistemas produtivos agrícolas. 
“Queremos, em cinco anos, 
dobrar o número de usuários de 
aplicativos e sistemas digitais 
gerados pela Embrapa”, disse 
Moretti ao citar o primeiro dos 
temas apresentados no plano. 

Com relação ao tema produti-
vidade e sistemas de produção 
sustentáveis, Moretti disse que 
a ideia é favorecer iniciativas 
que ajudem na redução da 
quantidade de carbono emitido 
na atmosfera. “Queremos, até 
2025, incrementar em 20% o 
benefício econômico gerado 
por práticas agropecuárias 
e tecnologias sustentáveis”. 
Acesse a íntegra do plano dire-
tor em: (https://www.embrapa.
br/sala-de-imprensa).

Apostar em um mercado específico 
pode ser um caminho vitorioso

Começar uma loja virtual pode gerar muitas dúvidas, uma delas é sobre o que vender na internet
sucesso com suas entregas 
em todo território brasileiro. 
E mesmo comercializando 
queijo, um produto perecí-
vel, o processo de logística 
é muito simples, quando 
planejado. 

Já a RS Discus, que foca 
suas atividades em peixes 
ornamentais, acessórios e 
móveis para aquário, sentiu 
tamanho sucesso que seu 
rendimento anual passou de 
R$ 400 mil para R$ 2 milhões 
apenas com o e-commerce. 
Roberto Sentanin, proprie-
tário da empresa, diz estar 
maravilhado com as possibi-
lidades e retornos oferecidos 
pela internet: “Muitas pesso-
as só vão para olhar na loja 
física e você tem gasto com 
energia, funcionário, então 
se tornou uma desvantagem. 
Na internet é diferente, lá o 
site é 24 horas, sete dias por 
semana, e não tem uma série 
de custos”, explica. 

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

que existe há sete anos e 
quando decidiu focar no 
e-commerce em futebol re-
velou ser um grande sucesso 
de vendas. O crescimento 
atingiu excelentes núme-
ros logo no segundo ano 
de operação, alcançando o 
faturamento de R$ 1 milhão 
em vendas. “Desde então, o 
crescimento não parou, anu-
almente, entregamos 20% de 
crescimento da empresa”, 
acrescenta André Garcia, 
idealizador da Futfanics. 

Ao contrário do que mui-
tos pensam, focar em um 
segmento de negócio não 
diminui o número de vendas, 
apenas direciona para uma 
fatia de consumidores com 
maior fit e, como no e-com-
merce não existe a barreira 
geográfica, o produto comer-
cializado pode chegar em 
qualquer lugar. A empresa 
Queijo d’Alagoa, nasceu em 
2009, na cidade de Alagoa/
MG, e está na plataforma 
online desde 2012 fazendo 

Como tirar uma ideia genial do papel?

Como esse processo pode 
gerar algumas dúvidas sobre 
como fazer isso, em qual 
categoria registrar e sobre 
o que é preciso proteger, é 
interessante buscar ajuda de 
um especialista no assunto. 
Passada essa etapa, aí, sim, é 
hora de ir atrás do protótipo, 
investidores e apoiadores para 
colocar a ideia em prática. 
Para isso, é possível montar 
um negócio próprio para ex-
plorar a invenção ou negociar 
com uma grande empresa. 
Novamente, pode não ser 
tão simples para todo mundo 
realizar esses procedimentos, 
que incluem divulgação da 
criação. 

É por isso que, há mais de 
30 anos, a ANI presta suporte 
a inventores e empresários.

Seus profissionais possuem 
todo o conhecimento para 
ajudar inventores a tirar suas 

ideias do papel da forma mais 
segura possível. A entidade 
oferece uma série de servi-
ços e assessoria em todas as 
etapas, desde a análise inicial 
do projeto, patente, busca de 
investidores até o objetivo 
final, que é a comercialização 
no mercado do produto ou 
serviço.

Além de promover as 
invenções brasileiras e 
prospectar parceiros de 
negócios no mercado, a 
ANI também abriga em sua 
sede, em São Paulo, o Mu-
seu das Invenções, único da 
América Latina, chamado de 
‘Inventolândia’, que  conta 
com mais de 500 protótipos 
de inventores brasileiros, 
abertos à visitação para 
alunos e ao público em ge-
ral. Saiba mais em: (www.
inventores.com.br). Fonte: 
AI/Valle Mídia.

Acervo do Museu das Invenções.
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massa e a crescente ter-
ceirização dos serviços nos 
últimos anos, o risco de 
trabalhadores perderem 
sua fonte de renda prin-
cipal só aumenta. Sendo 
assim, é natural sentirmos 
a necessidade de pensar em 
ideias para sermos nossos 
“próprios chefes” ou termos 
mais de uma fonte de renda. 
Mas no caso de invenções e 
criações inovadoras, como 
tirar ideias geniais do papel? 
Para celebrar o Dia do Inven-
tor, comemorado ontem (4), 
separamos algumas dicas da 
ANI (Associação Nacional 
dos Inventores).

Como lançar uma ideia 
no mercado? - Primeiro de 
tudo, após o surgimento de 
uma grande ideia, é preciso 
se certificar de que ela já não 
existe. Para isso, é possível 
pesquisar em sites de busca 
ou pelo portal do Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial. Confirmado que 
é algo inovador, é hora de se 
proteger. Não saia por aí con-
tando para as pessoas sobre 
sua ideia genial antes mesmo 
de registrar a patente, um 
documento que irá garantir 
ao titular exclusividade para 
explorar comercialmente a 
criação. Não é preciso ter um 
protótipo, por exemplo, para 
fazer o registro. Basta que a 
ideia esteja bem escrita para 
o requerimento. 

Quais os verdadeiros motivos para o abandono do carrinho virtual?
ciando-os para visitantes em banners 
ou ícones na página. Oferecer infor-
mações sobre as ferramentas usadas 
pela loja para preservar os dados dos 
usuários, como criptografia ou siste-
mas antifraude, sejam eles próprios 
ou de terceiros — como os dos inter-
mediadores de pagamento - aumenta 
a segurança do cliente. 

 4) Problemas de usabilidade - Uma 
boa loja virtual precisa ter usabilidade 
simples, com informações claras e eta-
pas de cadastro e compra curtas. Para 
isso, evite formulários longos demais 
e invista em processos de checkout 
rápidos, com páginas que possam ser 
acessadas a partir de poucos cliques, 
como gmail, facebook etc”, explica 
Galletti. 

Também é importante ter botões bem 
visíveis para ações-chave, como a própria 
finalização da compra, principalmente para 
dispositivos móveis”, completa. Aliás, vale 
lembrar que o site deve ser responsivo, ou 
seja, otimizado para visitantes que escolhem 
acessá-lo via mobile. Fonte e mais informa-
ções: (www.yapay.com.br). 

gísticos, negociando novos parceiros 
e soluções, ou até mesmo disponibi-
lizando uma calculadora de frete na 
página de cada produto para que o 
consumidor avalie a opção logo de 
cara. 

 2) Prazo de entrega - Aqui, mais um 
caso da importância da transparência 
antes do checkout. É fundamental 
que o cliente saiba quanto tempo irá 
demorar para receber o produto antes 
de finalizar a compra. Neste ponto, é 
preciso ter cuidado com a logística, 
principalmente com gestão de estoque 
da loja para evitar oferecer algo que 
está em falta. Uma boa estratégia é 
informar quando se trata de pré-venda, 
assim o consumidor já estará ciente 
que o prazo de entrega será maior que 
o habitual. 

 3) Falta de confiabilidade - Da mesma 
forma que o abandono do carrinho é 
frustrante para o vendedor, instabilida-
des no site são desmotivantes para os 
compradores. É fundamental escolher 
uma boa plataforma de e-commerce, 
que tenha uma infraestrutura de servi-
dores adequada para o tráfego da loja 

e cuide da programação com muito 
carinho para evitar erros na página de 
pagamento. 

  Outra dica valiosa: aposte em certifi-
cados e selos de segurança, eviden-

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br
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Balanços, Atas, Editais 
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confiança, ou ligue para
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5www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 05 de novembro de 2020

Para Pedro Rabelo, CEO 
do Bagy, plataforma 
que ajuda pequenos 

e médios varejistas a cria-
rem seus e-commerces, o 
faturamento desta Black 
Friday deve ser inferior em 
relação à edição do ano pas-
sado, devido à crise sanitária 
provocada pela Covid-19 que 
afetou a economia mundial.

“No entanto, é o momento 
do varejo recuperar o que 
perdeu no início do ano e já 
garantir as vendas do Natal”, 
pontua. De acordo com o 
executivo, o consumidor 
precisa se preparar com 
antecedência para a Black 
Friday e não esperar o dia 
do evento para decidir o 
que vai comprar. “Definir os 
itens que deseja adquirir e 
acompanhar quanto custam 
antes e durante a campanha, 
além de minimizar a possi-
bilidade de comprar apenas 
por impulso, também é a 
melhor forma de saber se os 
descontos são verdadeiros e 
se valem a pena”, diz Pedro. 

É o momento do varejo recuperar o que perdeu no início do 
ano e já garantir as vendas do Natal.
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Fair Corretora de Câmbio S.A. - CNPJ nº 32.648.370/0001-26 - NIRE 35300313755
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 12.03.2020

Data, hora, local: 12.03.2020, 16hs, sede social, Rua Vergueiro, 1753/1759 - 6º, 7º e 9º andares, São Paulo/SP. Presença: 
única acionista. Mesa: Presidente: Caio Augusto Bastos Lucchesi, Secretário: José Lavia. Deliberações aprovadas: 1. Re-
tifi cação da redação do item 3 das deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 12.02.2020, com o intuito 
de excluir a menção à Circular nº 3.461, de 24/7/2009 e à Lei 9.613, de 3.03.1998 e, consequentemente, ajustar o texto do Ar-
tigo 8º do Estatuto Social, conforme segue: Onde se lê: 3. Alterar a redação do Artigo 8º do Estatuto Social, no que tange às 
funções dos Diretores, a fi m de atualizar de acordo com o normativo do Banco Central do Brasil que dispõe sobre a procedi-
mentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 
3.03.1998. Consequentemente o referido artigo passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 8º - A sociedade será admi-
nistrada por uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 6 membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo 1 Diretor 
de Câmbio e até 5 Diretores sem designação especial, sendo obrigatório o preenchimento do cargo de Diretor de Câmbio, elei-
tos pela Assembleia Geral, que lhe fi xará sua remuneração. § Único - Os diretores terão as seguintes funções: Diretor de 
Câmbio, responsável pelo estabelecimento da política comercial das operações; captação de clientes; adoção de providên-
cias decorrentes dos relatórios da auditoria interna; responsável por riscos e controles internos, juntamente com todos os di-
retores; intermediação das operações de câmbio, dentro dos limites estabelecidos. Diretor (sem designação especial), res-
ponsável pelo controle e acompanhamento do cumprimento das medidas estabelecidas pela Circular n° 3.461 de 24/7/2009, 
que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com 
os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.03.1998 e outras suas funções fi xadas em Reunião da Diretoria. Leia-se: 3. Alterar a 
redação do Artigo 8º do Estatuto Social, no que tange às funções do Diretor, sem designação específi ca, a fi m de adequá-la 
à regulamentação vigente. Consequentemente o referido artigo passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 8º - A socie-
dade será administrada por uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 6 membros, acionistas ou não, residentes no País, 
sendo 1 Diretor de Câmbio e até 5 Diretores sem designação especial, sendo obrigatório o preenchimento do cargo de Diretor 
de Câmbio, eleitos pela Assembleia Geral, que lhe fi xará sua remuneração. § Único - Os diretores terão as seguintes funções: 
Diretor de Câmbio, responsável pelo estabelecimento da política comercial das operações; captação de clientes; adoção de 
providências decorrentes dos relatórios da auditoria interna; responsável por riscos e controles internos, juntamente com to-
dos os diretores; intermediação das operações de câmbio, dentro dos limites estabelecidos. Diretor (sem designação espe-
cial), responsável (i) pela política, pelos procedimentos e pelos controles internos da Sociedade, visando à prevenção da utili-
zação do Sistema Financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e de fi nancia-
mento do terrorismo, de acordo com a regulamentação vigente; e (ii) por outras suas funções fi xadas em Reunião da Direto-
ria. 1.1. Consequentemente o § Único do Artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 8º - A sociedade será ad-
ministrada por uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 6 membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo 1 Dire-
tor de Câmbio e até 5 Diretores sem designação especial, sendo obrigatório o preenchimento do cargo de Diretor de Câmbio, 
eleitos pela Assembleia Geral, que lhe fi xará sua remuneração. § Único - Os diretores terão as seguintes funções: Diretor de 
Câmbio, responsável pelo estabelecimento da política comercial das operações; captação de clientes; adoção de providências 
decorrentes dos relatórios da auditoria interna; responsável por riscos e controles internos, juntamente com todos os diretores; 
intermediação das operações de câmbio, dentro dos limites estabelecidos. Diretor (sem designação especial), responsável (i) 
pela política, pelos procedimentos e pelos controles internos da Sociedade, visando à prevenção da utilização do Sistema Fi-
nanceiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e de fi nanciamento do terrorismo, de 
acordo com a regulamentação vigente; e (ii) por outras suas funções fi xadas em Reunião da Diretoria. 1.2. Permanecem ratifi ca-
dos e inalterados os demais itens aprovados naquele conclave. 2. Para efeito de arquivamento na JUCESP, o Estatuto Social, 
devidamente consolidado. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.03.2020. Acionista: Fair Participações S.A., por Caio 
Augusto Bastos Lucchesi e José Lavia. JUCESP nº 358.110/20-8 em 04.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 928145

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 001/2020; Objeto: Registro 
de preços para aquisição de produtos químicos para tratamento de água potável 
para consumo humano e tratamento de esgoto sanitário - Entrega das Propostas: 
a partir de 05/11/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 17/11/2020 às 09h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; 

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Outubro de 2020.
Aos 05/10/2020, às 10 horas reuniram-se em A.G.E. os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede social sito 
na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, dispensada a publicação dos editais 
de convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto no §4º do  Artigo 
124,  Lei  nº 6.404/76, conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo a pre-
sidência dos trabalhos, o Diretor Presidente da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou a mim Yuki Shiomi para secretariar 
os trabalhos. Composta a mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar 
sobre a eleição de novos Diretores, Sr. Luis Eduardo Cavagioni, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do R.G. n° 
21.406.939-4 e CPF nº 182.157.068-51, residente a Rua Elvira Padilha Rossler, 190 - Apartamento 71 - Bloco A - Vila Bran-
dina - Campinas - SP; e Sr. Gilson Tadashi Yamaoka, brasileiro, casado, tecnólogo civil, portador do R.G. n° 15.560.202-0 e 
CPF n° 092.094.838-39, residente a Rua Lino Coutinho, 75 - Apartamento 24 - Bloco 2 - Ipiranga - São Paulo - SP. O mandato 
dos novos Diretores, será o mesmo prazo dos Diretores eleitos na AGO de 01.04.2019 registrado nesta Junta Comercial sob 
o n° 215.697/19-4 em 18.04.2019, conforme Estatutos Sociais, com mandato de 02 anos, a vencer-se por ocasião da AGO de 
2021, conservando entretanto em exercício até a posse dos seus sucessores. Os Diretores ora eleitos declaram ainda, sob as 
penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
O senhor Presidente esclareceu ainda que as declarações de desimpedimentos foram apresentadas conforme Artigo147 da 
Lei 6.404/76, e encontra-se como anexo à presente ata. Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da 
presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas Toda Corporation (represen-
tada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa, Sr. Yuki Shiomi. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente 
e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar conforme original. São Paulo, 05/10/2020. Sr. Naohiko Imagawa - Presi-
dente; Sr. Yuji Shiomi - Secretário. JUCESP n° 456.005/20-1 em 27/10/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O conjunto de normas 
civis é que determina 
se um sócio egresso 
da sociedade poderá 
ser responsabilizado 
por obrigações por ela 
contraídas, em sede 
de desconsideração 
de personalidade 
jurídica, na hipótese 
de sociedades 
com limitação de 
responsabilidade 
e capital social 
integralizado; e nas 
hipóteses de sociedades 
com responsabilização 
subsidiária do sócio, 
sem necessidade de 
desconsideração. 
Encontram previsão 
nos artigos 1.032 e 
1.003 do Código Civil

Aaludida responsa-
bilidade solidária 
decorre intrinse-

camente da lei no intuito 
de proteger os direitos de 
terceiros diante de eventu-
ais alterações/inclusões de 
sócios que podem ocorrer 
constantemente em uma 
sociedade.

Ressalta-se que não obs-
tante a literalidade da lei 
acerca do período de dois 
anos, o tema ainda se mos-
tra controverso.

Inúmeros juristas defen-
dem que a responsabilidade 
do ex-sócio está unicamen-
te inserida dentro do lapso 
temporal de dois anos, ou 
seja, findo tal período após 
a averbação da resolução da 
sociedade ou da saída do 
sócio, não há que se falar 
em qualquer responsabi-
lidade deste por qualquer 
obrigação da sociedade.

Logo, por essa corren-
te, o limite é temporal: 
decorrido o prazo, não 
cabe qualquer pretensão 
em face do sócio egresso, 
que apenas responderá 
por obrigações que tenham 
sido constituídas pela so-
ciedade no período em que 
ele esteve no quadro socie-
tário da empresa. Trata-se, 
portanto, de uma inter-
pretação literal da norma, 
que de certa forma garante 
segurança jurídica e, ao 
mesmo tempo, assegura a 
credores a possibilidade de 
responsabilização do ex-
sócio pelo prazo máximo 
de dois anos após a sua 
saída da sociedade. 

De outro lado, há cor-
rente que considera a 
responsabilidade do sócio 
não somente em virtude 
de obrigações contraídas 
durante o tempo em que 
esteve em determinada so-
ciedade, mas também com 
base em fatos ocorridos e 
obrigações contraídas após 
a sua saída, dentro do perí-
odo normativo de dois anos.

Trata-se de numa inter-
pretação mais abrangente 
da legislação e propõe uma 
medida consideravelmente 
severa ante à inexistência 
de qualquer relação com o 
ex-sócio e eventual dívida 
originada posteriormente 
à sua retirada.

Apesar de não ser 

posição adotada pela 
doutrina majoritária, 
alguns juristas enten-
dem que, mesmo após 
a saída do sócio de uma 
sociedade, seria invi-
ável a sua isenção de 
responsabilidade por fa-
tos supervenientes em 
virtude da permanência 
de certo vínculo e obri-
gação daquele perante a 
empresa. A abordagem 
em questão foi superada 
pelo STJ.

A responsabilidade do 
sócio retirante encontra-
se também prevista na 
CLT, que com o advento da 
reforma trabalhista, prevê 
em seu artigo 10:

“Art. 10-A. O sócio reti-
rante responde subsidia-
riamente pelas obrigações 
trabalhistas da sociedade 
relativas ao período em que 
figurou como sócio, somente 
em ações ajuizadas até dois 
anos depois de averbada a 
modificação do contrato, 
observada a seguinte ordem 
de preferência:

 I - a empresa deve-
dora;

 II - os sócios atuais; e
 III - os sócios retiran-

tes.

Parágrafo único. O sócio 
retirante responderá soli-
dariamente com os demais 
quando ficar comprovada 
fraude na alteração socie-
tária decorrente da modi-
ficação do contrato.”

Portanto, em consonân-
cia com o Código Civil, 
há a restrição da respon-
sabilidade do sócio ao 
prazo de dois anos a fim 
de responder por dívidas 
trabalhistas da sociedade, 
em consonância com o atu-
al entendimento do STJ. 
Porém, a responsabilidade 
será solidária do sócio re-
tirante quando verificada 
fraude na alteração socie-
tária. Note-se, portanto, 
que caso seja verificado 
qualquer ato ilícito dentro 
do prazo de dois anos en-
volvendo o ex-sócio, este 
não se eximirá de suas 
obrigações contraídas em 
contexto de fraude, ou cuja 
fraude pretende ser utili-
zada de meio para eximi-lo 
de responsabilização.

Fica evidente, portanto, a 
importância de uma análise 
minuciosa do caso concreto 
envolvendo a retirada de 
um sócio de uma sociedade, 
para fixar suas obrigações 
que restam e restarão em 
aberto, a fim de proceder 
à interpretação do prazo 
de dois anos disposto na 
legislação vigente.

Trata-se, portanto, de 
ampla proteção à segu-
rança jurídica do sócio 
retirante e, ao mesmo 
tempo, um impedimento à 
prática de eventuais atitu-
des abusivas e fraudulen-
tas com vistas a conceder 
indulgente impunidade a 
fraudes patrimoniais.

Eduardo Moisés

A responsabilidade 
patrimonial do sócio 

egresso - ou 
ex-sócio

Como varejistas e consumidores 
podem se preparar para 

a Black Friday
A tradicional Black Friday acontece no próximo dia 27. Muitos lojistas estendem as promoções para 
uma semana ou mais, mas o fato é que tanto eles como os consumidores precisam estar preparados 
para tirar o maior proveito possível do evento

putadores com descontos 
percentualmente grandes, 
mas, por já serem caros, 
talvez mesmo um desconto 
menor já faça a compra 
valer a pena”, diz Pedro. 
Para os varejistas,  também 
recomenda planejamento 
e organização e o primeiro 
passo é definir qual o objetivo 
de participar da Black Fri-
day, se é para zerar estoque 
encalhado, por exemplo. A 
partir disso, criar um plano 
de divulgação antecipado 
para que dê tempo do seu 
público ser impactado. 

Outras dicas são: garantir 
estoque para atender a de-
manda, oferecer descontos 
em kits de produtos, venda 
de vouchers para usar quan-
do desejar, promoção paga 
um e leve dois e desconto 
em frete. Essas são algumas 
ações que podem levar mui-
tos consumidores a comprar 
na sua loja não apenas na 
Black Friday, mas fidelizá-los 
pós evento”, finaliza Pedro 
(Fonte: OliverPress).

“Mapear os sites mais 
confiáveis para fazer as 
compras também ajuda 
para não cair em armadi-
lhas, já que às vésperas 
da Black Friday é comum 
surgir lojas apenas para 
aplicar golpes”, completa. 
Outra dica interessante, es-
pecialmente em sites des-
conhecidos, é desconfiar de 
preços três vezes menores 

e empresas que oferecem 
cupons de desconto e 
cashback. Por exemplo, a 
Black Friday costuma ser 
uma boa oportunidade para 
renovar o guarda-roupa, 
pois os descontos ofereci-
dos nessa categoria chegam 
a 70%. 

“É raro ver equipamentos 
robustos como geladeiras, 
fogões, celulares e com-

Julian Tonioli (*) e João Vitor Chaves (**)

Em um estudo realizado pela Gestão 4.0 
e pela Auddas, 70% das empresas possuem 
dúvidas na identificação e na seleção dos 
seus KPI’s. 

Os empresários buscam implementar 
indicadores para acompanhar o progresso 
de suas operações, mas não conseguem 
definir quais são os mais relevantes e aca-
bam monitorando um rol de dados que são 
incapazes de gerenciar. 

Antes de começar a entender o pro-
blema acima, sabemos que aumentar o 
market share, satisfazer as necessidades 
dos clientes, gerar maior lucratividade e 
implementar/otimizar novos processos de 
gestão são desejos de todas as organizações 
que querem avançar de forma competitiva, 
no atual mercado altamente seletivo. 

Mas como a empresa pode saber, efeti-
vamente, se está adquirindo mais clientes, 
aumentando a sua rentabilidade ou aten-
dendo satisfatoriamente os anseios de seus 
consumidores? E ainda, serão estas ações 
relevantes para a organização? Estarão em 
acordo com os objetivos estabelecidos no 
seu planejamento estratégico?

Os KPI’s – key performance indicators, 
ou indicadores chave de desempenho, aju-
dam a responder estas perguntas. Foram 

criados para acompanhar as atividades de 
uma empresa e medir os seus resultados, 
garantindo o foco das operações no que é 
realmente relevante para o business. Os 
KPI’s fornecem a visão necessária para 
que os gestores possam se familiarizar 
com os processos e atuem efetivamente no 
alinhamento rumo aos objetivos definidos 
no plano de negócios da empresa.

Os indicadores chave de desempenho 
podem atender diversas categorias, como 
de produtividade, de qualidade, de capa-
cidade e estratégicos. São definidos pela 
própria empresa e variam de acordo com o 
que é relevante para a organização naquele 
momento. Durante o pitch deck de uma 
startup, por exemplo, é necessário mostrar 
tração e crescimento, então os indicadores 
precisam estar evidentes para os potenciais 
investidores anjo.

A partir desta exemplificação, quais 
são os indicadores ideais? Os KPIs devem 
ser racionais e quantificáveis, ou seja, 
possíveis de serem medidos, seguindo a 
metodologia SMART – um acrônimo em 
inglês que significa “specific” (é especí-
fico, sua medição segue uma lógica clara 
e objetiva), “measurable” (é mensurável 
e pode ser quantificado), “achievable” 
(alcançável pelos atores do processo), 
“relevant” (possuir relevância estratégica 

para toda a organização) e, por último, 
“time bound” significa que deve ser medido 
em um período de tempo determinado. 

Os indicadores chave de desempenho 
também não devem ser muito numerosos 
pois, como é impossível medir tudo o tempo 
todo, a empresa precisa definir o que é re-
almente relevante para o desenvolvimento 
da companhia naquele momento e focar 
nestes indicadores. Outra característica é 
que os KPIs precisam estar ligados a uma 
ação específica, facilitando a sua medição.

Assim, o empresário deve focar naquilo 
que é passível de intervenção direta dos 
gestores para a melhoria do empreendi-
mento. De nada adianta, medir o desem-
penho da concorrência se não há como 
interferir diretamente no resultado. É um 
desperdício de tempo, energia e, principal-
mente recursos. 

Então, ao definir kpi´s para a sua empre-
sa, conheça bem os objetivos, identifique o 
ciclo de vida em que o produto ou o negócio 
se encontra e tenha metas claras e explí-
citas, compartilhadas com toda a equipe. 

O importante é que estejam em conso-
nância com o contexto em que o segmento 
da instituição esteja inserido.

 
(*) - É sócio fundador da Auddas

(**) - É Coo do Gestão 4.0

Como escolher o KPI ideal para um negócio
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 05 de novembro de 20206

Catharina Gaissler (*) 

O pior é que em muitos casos, por não encontrarem as formas 
corretas de vencer esses obstáculos, muitas corporações 
preferem adotar uma postura negacionista, fechando os 

olhos para a possibilidade de sofrerem uma disrupção definitiva.

Burocracias existem para que grandes corporações possam 
desenvolver processos com várias fases sem que o core seja 
prejudicado. 

Em contrapartida, essa complexidade de procedimentos, 
geralmente cercada de grande rigidez é, na maioria das vezes, 
a principal razão pela qual uma ideia não sai do papel ou perde 
o time to market. Além, é claro, de outros fatores que precisam 
ser superados. Com a velocidade em que as novas ideias estão 
surgindo, é importante que todo e qualquer processo de inovação 
seja ágil e que preferencialmente, possua uma verba exclusiva 
para desmistificar a competição com outras áreas da companhia. 

Ao longo das últimas décadas, diversas corporações sentiram 
da pior forma, o impacto dessa falta de priorização e investimento 
em inovação. O foco no core era tão grande que não tinha "es-
paço" para olhar para o lado ou para frente e pensar que algum 
concorrente ou uma nova solução poderia, a qualquer momento, 
substituir ou até destruir seu negócio. Imersa nesse ambiente a 
resposta foi a pior possível. 

Alguns dos principais exemplos dessa atitude foram fatais: 
"Não vimos um impacto direto do Airbnb em qualquer um de 
nossos hotéis" - Essa foi a fala de Richard Jones, VP e Diretor de 
Operações da HVMG (Hospitality Ventures Management Group) 
durante uma entrevista com a Hotel News Now em 2014. Fundado 

Com certeza, tudo seria mais fácil se tivéssemos uma receita pronta para tirar a inovação do papel. Mas, como a maioria sabe ou até vivenciou, 
não são raras as dificuldades de concretizar essas iniciativas, principalmente em grandes corporações. É um processo complexo, 

que demanda esforço, iniciativa e muita persistência para enfrentar problemas e burocracias impostas. 

MUDANÇAS

Pexels

prazo. Assim como startups, o início do percurso é duro e demanda 
investimento, adaptações e ajustes contínuos para chegar a um 
modelo final promissor. 

4Desapego cultural - Às vezes é bem difícil conseguir 
separar uma ideia nova do que já existe hoje dentro da corporação 
e com isso, as boas iniciativas acabam sendo engolidas. Quando 
isso acontece, o projeto fica engessado e deixa de ser inovador. 
Por isso, é importante não se apegar tanto à cultura da corpo-
ração e deixar que o time cuide, crie e mude o quanto precisar. 

5Olhe para dentro da sua empresa - Na maioria das 
vezes, as corporações possuem talentos incríveis prontos para 
sugerir ou criar novas iniciativas, que ficam retraídos ou "escon-
didos" pela intensa rotina de trabalho. É essencial dar oportuni-
dade e liberdade para que seus funcionários se engajem com as 
iniciativas de inovação da corporação. 

Não tenha medo de mudar, criar ou mesmo errar. Inovação 
sempre esteve presente na vida de todos e a cada dia se mostra 
mais importante para a saúde e estabilidade das grandes corpo-
rações e pequenos empreendedores. Ser negacionista com esse 
assunto pode ter consequências devastadoras. Construa hoje, o 
que pode te destruir amanhã. 

A melhor atitude é se adaptar às necessidades do seu cliente 
e buscar todas as ferramentas possíveis para oferecer o melhor 
produto, serviço ou experiência. E isto em todo momento. 

(*) -  É consultora Sênior de Estratégia e Inovação da Play Studio 
consultoria de inovação e venture builder.

em 2008, apesar de não extinguir os hotéis, o Airbnb se tornou o 
mais temido concorrente das redes e é hoje, a maior plataforma 
de compartilhamento de casas do mundo e com mais quartos 
que qualquer rede hoteleira. 

"Nem a Red Box, nem a Netflix estão no nosso radar em termos 
de competição" - Foi o que disse o Jim Keyes, CEO da Block-
buster em 2008. Dois anos depois vieram à falência. O mesmo 
aconteceu com a BlackBerry, que até então era líder no setor de 
smartphones até meados de 2011, quando negligenciou o poder 
da entrada da APPLE no mercado e aconteceu o famoso "The 
Rise and Fall", indo à falência cinco anos depois. Para fugir deste 
padrão seguem as cinco principais iniciativas para começar a 
tirar a inovação do papel: 

1Investimento em tempo e recursos necessários - 
Sem um bom time em jogo com tempo dedicado ao projeto, é 
praticamente impossível fazer acontecer. As pessoas são o bem 
mais valioso para a criação de um projeto. 

2Autonomia para decisão - De nada adianta ter um 
bom time ou um bom líder se esse não tem poder de tomada de 
decisão. Sem isso, o projeto deixa de ser ágil e entra na mesma 
esteira burocrática de outras demandas. Por isso, é importante 
criar um núcleo sem muitas interferências externas com budget 
dedicado. 

3Visão de longo prazo - Dependendo da natureza do 
projeto, é preciso arriscar e investir para ter resultado em longo 

#tenhacicatrizes

Fernando Méro

Otimização de custos: como 
potencializar os resultados de sua 

empresa través de uma boa 
gestão da área de compras?

Fernando Méro (*)

Todas as organizações, desde grandes multinacio-
nais a empresas de médio e pequeno porte, fazem 

compras com bastante frequência: estas compras 
podem ser de matéria-prima/revenda, divulgações 
(marketing), determinadas terceirizações (consul-
torias, manutenções, etc...), eventos específicos, e 
por aí vai...

Costumo dizer que administrar bem estas aquisições 
é um ponto chave para potencializar a lucratividade 
e os resultados de sua empresa, independente do 
segmento e o porte dela. Neste artigo, abordarei 
um pouco mais sobre a gestão de custos dentro de 
empresas de pequeno e médio porte.

Para garantir a melhor gestão de custos possível e 
desta forma, “comprar melhor”, é necessário conhecer 
muito bem seu próprio negócio, sua demanda, suas 
eventuais sazonalidades, picos de vendas e princi-
palmente, sua estrutura de custos. 

Dominar sua estrutura de custos ajuda muito nos 
planejamentos gerais de sua empresa e nas tomadas 
de decisão. Sem ter um pleno domínio dos custos e 
das compras, um pequeno empreendedor pode perder 
totalmente o controle de suas despesas e muitas vezes 
afetar significativamente sua lucratividade. Infeliz-
mente, ainda, muitas empresas acabam não realizando 
o devido gerenciamento de suas despesas e acabam 
perdendo muitas oportunidades de crescimento e 
otimização de resultados com o passar do tempo. 

Quando cito no início do artigo alguns tipos de 
compras, vale notar que nem todas elas seguirão o 
mesmo formato de aquisição. Vou trazer exemplos 
reais para “tangibilizar” um pouco o que me refiro: 
quando nos referimos à compra de produtos perecí-
veis, por exemplo, ou que tenham algum tipo de risco 
cambial, ou até mesmo mais riscos de flutuação de 

preços devido à inflação, é importante se trabalhar 
com mais racionalidade e comprar sempre um pouco 
menos para evitar surpresas atreladas às eventuais 
flutuações.

Quando falamos de produtos que serão usados e/
ou comercializados em espaços de tempo maiores, 
com preços que oscilam menos, todavia, que em uma 
eventual falta, pode prejudicar o seu negócio, seja 
mais agressivo e estoque um pouco mais. Aqui é um 
momento onde é necessária uma certa cadência: se 
você comprar um volume alto deste determinado 
produto, você certamente terá um desconto maior, 
contudo, se comprar muito mais do que o necessário, 
você pode criar um risco de estoque – ou seja, ter 
muito mais do que precisa do produto, enquanto o 
capital “despesado” poderia estar investido em outros 
ecossistemas, rendendo em aplicações bancárias, 
ajudando em fluxo de caixa, etc...

Não podemos falar de “compras” sem mencionar 
os fornecedores. Existem muitas empresas que tra-
balham com os mesmos players há anos e não vejo 
problema algum nisso. Entretanto, você, empreen-
dedor, já parou para pensar que estar há anos com o 
mesmo parceiro pode estar te custando caro? 

Explicarei rapidamente o porquê desta "polêmica” 
afirmação. Um fornecedor que trabalha há anos com 
sua empresa, provavelmente já aplicou uma série 
de reajustes, que inevitavelmente podem acarretar 
aumentos de preços compostos. Desta forma, olhar o 
mercado e pesquisar potenciais concorrentes, sempre 
ajuda o empreendedor a entender se os atuais preços 
praticados estão aderentes à realidade. Quando citei 
que é um tema polêmico, é devido ao fato de muitos 
empreendedores não abrirem mão da “parceria de 
longa data” – vale frisar que isso não é incorreto, mas 
caso seu objetivo seja otimizar seus custos, olhar o 
mercado vai te ajudar – por mais que você nem ao 
menos troque de fornecedor, mas ter uma visão do 
que o mercado pratica, pode te ajudar inclusive, a 
negociar com este “velho” parceiro.

Além das estratégias de comprar bem e olhar de 
forma mais abrangente o mercado, existe uma tarefa 
sempre muito importante e que normalmente traz 

economias que nem estavam no radar do empresário/
empreendedor: analisar contratos supérfluos e os 
serviços em si. Posso assumir, sem margem de erro, 
que todas as empresas possuem contratos de presta-
ção de serviços que ou já se tornaram supérfluos ou 
que têm um volume além do realmente necessário 
e mantem-se lá por que “sempre foi assim”. É hora 
de revisitar todos os contratos vigentes e fazer uma 
lição de casa completa para entender alguns fatores: 

1. Eu realmente preciso desse contrato ativo? Em 
caso negativo, cancele-o! Uma despesa desnecessária 
a menos. Muitas e muitas vezes notamos que alguns 
contratos estão ativos apenas por motivos históricos. 
Analise-os com cautela e reveja a necessidade de 
mantê-los.

2. Este contrato e/ou prestação de serviço re-
almente precisa ser nesse formato? Revisite os 
formatos, vigências e frequência de seus contratos! 
Ex.: realmente é necessário manter o técnico do ar 
condicionado da minha loja, vindo semanalmente 
sendo que uma visita quinzenal já seria suficiente 
para garantir o funcionamento e as manutenções 
do mesmo? É necessário manter um técnico de TI 
presenciale diariamente em meu escritório ou pos-
so mudar o formato do contrato para atendimento 
somente mediante chamados? Isto pode gerar uma 
grande economia!

3. Faça a você mesmo essa pergunta: “o preço que 
pago para esta prestação de serviços está justo?”

Certamente é uma pergunta com uma resposta 
difícil, desta forma: Vá ao mercado entender! Reitero 
não haver problemas, se seu objetivo é manter seu 
“antigo” parceiro, mas indo ao mercado, ao menos 
você conseguirá avaliar o que é uma precificação 
justa para a prestação deste determinado serviço.

Diante de todos os pontos mencionados ao longo 
deste texto, gostaria de apresentar um simples 
exercício.  Em números hipotéticos, faremos uma 
simulação para demonstrar o quanto “comprar bem” 
pode potencializar os resultados de sua empresa:

Imaginemos uma empresa que fatura R$ 20 mi-
lhões/ano, tem lucro de R$ 2milhões/ano e gasta 
R$10 milhões/ano com suas compras (de todas as 

categorias citadas no início do artigo). Se a área de 
suprimentos negociar economias em torno de 15% 
o novo gasto será de R$8,5 milhões, trazendo uma 
economia de R$1,5 milhão, que se incorporada ao 
lucro, aumenta o cenário de lucro R$2 milhões, para 
R$3,5 milhões – vale apontar que são números hipo-
téticos, no entanto, nota-se facilmente a influência 
de “comprar bem” no resultado final da empresa.

Comprando bem, nas quantidades corretas, com 
a qualidade necessária, sempre considerando a 
real necessidade da aquisição, brigando por preços 
competitivos e estudando o mercado de forma 
abrangente, as principais lições de casa para uma 
gestão de custos efetiva estarão sendo pratica-
das. Sendo assim, empreendedor ou empresário, 
permita-me uma dica: invista na área de compras 
e nos seus compradores, e garanta a aplicação das 
lições listadas ao longo deste artigo. Com certeza 
otimizações de custos virão e consequentemente 
seu resultado final será potencializado.

(*) É Head de Suprimentos no Magazine Luiza. É formado 
em Administração de Empresas pelo Mackenzie, 

especializado em Dinâmica de Negócios pelo INSPER 
e com MBA pela BSP. Desde sua primeira experiência 

profissional, trabalhou no setor de suprimentos/
compras e tem sólidas experiências em negociações e 
estruturação de áreas de compras. Tem passagem por 
diferentes segmentos – farmacêutico, construção civil, 

aviação e varejo (e-commerce).

CINCO ATITUDeS pArA TIrAr A INOVAÇãO 
DO pApel e VeNCer O NegACIONISMO



Colaboradores e processo 
de recrutamento: entenda a 
importância dessa sinergia

Uma das grandes 
dificuldades no trabalho 
de empreendedores e 
profissionais de RH é o 
momento da contratação 
de novos colaboradores

Considerando que contratar e 
demitir são procedimentos 
muito custosos e causam um 

grande desgaste dentro de um ne-
gócio, o processo exige cuidado e 
atenção para selecionar o candidato 
ideal e se certificar que o escolhido 
dará conta das tarefas.

Para que esse processo flua da 
melhor maneira possível, optar pela 
indicação interna e a participação 
dos colaboradores da empresa, é 
uma ótima alternativa. Quando um 
profissional indica a empresa que 
trabalha para um candidato,  significa 
que a organização está no caminho 
certo, por isso, conscientizar a equipe 
sobre as oportunidades disponíveis é 
essencial. 

Desenvolver um programa de indi-
cação pode ser o primeiro passo do 
processo. Além de ajudar o próprio 
colaborador a entender que essa é 
uma prática valorizada na empresa, 
ele se sentirá motivado a contribuir 
com a entrada de novos talentos.

Como forma de incentivar e ga-
rantir sucesso no programa, criar 
recompensas aos colaboradores que 
indicarem talentos, tanto por meio de 
bônus ou outros privilégios, faz toda 
a diferença. Quando os profissionais 
se sentem valorizados e motivados no 

seu ambiente de trabalho, as chances 
de indicar alguém cujas habilidades 
eles não confiam são nulas. Afinal, 
o novo membro será parcialmente 
responsável pelo sucesso do time. 

Após as indicações, deixe-os que 
façam parte da fase de análise dos 
currículos e encontrem os melhores 
perfis que terão a oportunidade de 
participar das entrevistas, assim a 
probabilidade das características do 
novo candidato ser parecida com a 
da equipe é maior.

Feita a seleção dos currículos é o 
momento de conhecer os candidatos 
- mesmo que via videoconferência 
por conta do atual momento. Nessa 
fase, a área de recursos humanos 
pode assumir o papel de selecionar 
os cinco perfis mais coerentes com 
a vaga, para que a equipe da qual o 
novo membro fará parte possa entre-
vistá-los e ajudar na escolha de quem 
será o mais novo contratado.

Deixar com que a empresa faça 
essa imersão, ajudando na decisão 
de quem irá trabalhar ao seu lado, 
facilita para que o convívio no dia 
a dia flua naturalmente, principal-
mente agora que a grande parte das 
empresas ainda estão trabalhando de 
casa. Começar em um novo emprego 
presencialmente não é uma tarefa 
fácil, de forma remota dificulta ainda 
mais a interação. 

Então aproveite para quebrar bar-
reiras e aumentar a proximidade dos 
novos membros com a organização. 

(*) - É publicitário, designer, CEO e criador da 
plataforma de recrutamento trampos.co 

e da escola de comunicação e tecnologia 
Trampos Academy.

Tiago Yonamine (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

A Raízen, empresa integrada 
de energia, anunciou uma 
parceria com empresa alemã 

RWE, uma das maiores geradoras de 
energia elétrica da Europa, para o 
desenvolvimento de uma nova fonte 
de geração de energia elétrica que 
utiliza o bagaço da cana-de-açúcar 
como matéria prima. Os pellets de 
bagaço podem ser utilizados como 
substitutos do carvão na geração de 
energia termoelétrica. 

Os testes desse novo produto 
estão sendo realizados em Geer-
truidenberg, na Holanda, na usina 
Amer da RWE, e objetivam compro-
var a viabilidade da utilização em 
larga escala dos pellets de bagaço 
para geração de energia elétrica 
em usinas termoelétricas a carvão 
convertidas para biomassa. O Brasil 
é um dos maiores produtores de ca-
na-de-açúcar do mundo, com 590,36 
milhões de toneladas processadas na 
safra 19’20. A biomassa já é utilizada 
para a produção de energia elétrica 
no Brasil e a bioenergia representa 
aproximadamente 8% da matriz 
energética nacional. 

Já nos Países Baixos, estima-se 
que haverá escassez de geração de 
energia renovável e despachável nos 
próximos anos e, como forma de 
endereçar este desafio, a RWE e a 
Raízen decidiram avaliar os pellets 
de bagaço como alternativa susten-
tável. A iniciativa, que conta com o 

Combustível para produção 
de energia elétrica a partir do 

bagaço de cana-de-açúcar
O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, com 590,36 milhões de 
toneladas processadas na safra 19/20

A bioenergia já representa cerca de 8% da matriz energética nacional.
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“Estamos focados em explorar 
o potencial do biomassa como 
matéria-prima sustentável através 
da criação de novos produtos e 
da adoção de novas tecnologias 
nos nossos negócios. Desenvolver 
iniciativas de produção de energia 
renovável apoiando a transição 
energética no Brasil e no mundo 
faz parte da nossa estratégia desde 
o início, afirma Raphaella Gomes, 
Diretora de Transição Energética 
e Investimentos Renováveis da 
Raízen. 

A expectativa é que os testes 
gerem bons resultados, abrindo 
um novo mercado para produtos 
provenientes de cana-de-açúcar e 
que a energia gerada ajude a reduzir 
as emissões de carbono através da 
substituição do carvão na matriz 
energética global (AI/Raízen).

apoio da Solidariedad, organização 
especializada no desenvolvimento 
de cadeias de produção sustentá-
veis, visa confirmar aspectos técni-
cos como logística, armazenamento, 
incineração e emissões dos pellets 
de bagaço. 

A Raízen possui 26 unidades de 
produção de açúcar, etanol e bioe-
nergia e um portfolio diversificado 
de produtos e soluções energéticas 
renováveis. Além da planta de bio-
gás e energia elétrica produzidos a 
partir dos subprodutos da indústria, 
a Raízen também possui uma planta 
para a produção de pellets localizada 
junto à sua Usina Diamante em Jaú, 
São Paulo. A planta possui capaci-
dade de produzir 100k toneladas de 
pellets de bagaço e palha e, apenas 
neste ano, já exportou 40 mil tone-
ladas de pellets de bagaço. 
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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: MIkE DA SILVA TAuA, profissão: auxiliar de escrita fiscal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aderaldo Camilo Taua e de Antonia Cecilia 
da Silva. A pretendente: JuLIAnA FERREIRA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São José de Lage, AL, data-nascimento: 02/01/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Vieira Pereira e de Marili 
Ferreira Pereira.

O pretendente: LuCAS DE TARSO BECCARI BORGES, profissão: personal trainer, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Paulo de Tarso Aguiar Borges e de Ivone Beccari 
Borges. A pretendente: SAMAnThA FROES BARROS, profissão: funcionária pública, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Barros da Silva e de Ana 
Lucia Emidio Ferreira Froes.

O pretendente: YGOR DE SOuzA SAnTAnA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Junior de Oliveira Santana e de Marcia Bezerra 
de Souza. A pretendente: MARCELA LETICIA SAnTOS GOnçALVES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Marcelo Gonçalves 
e de Luciana Alves dos Santos.

O pretendente: ThIAGO OSORIO DOS SAnTOS, profissão: consultor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Osorio dos Santos e de Sandra 
Regina Ferreira dos Santos. A pretendente: hAnnAn AnDRESA RODRIGuES FEIJÓ, 
profissão: consultora de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/12/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ronei 
Feijó e de Adriana Maria Rodrigues.

O pretendente: DAVI FERREIRA DAnTAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/02/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito,São Paulo, SP, filho de Adalberto Dantas e de Ruth Guimarães Ferreira Dantas. 
A pretendente: GISELE CASTRO TEIxEIRA, profissão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Milton Araujo Teixeira e de Deuzelina de 
Castro Ferreira.

O pretendente: VAGnER DA SILVA SAnTAnA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto de Jesus Santana e de Marilene da Silva 
Santana. A pretendente: JuLIAnA CAITAnO nASCIMEnTO, profissão: auxiliar de ven-
das, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Anselmo Nascimento 
e de Emilia Joana Caitano Nascimento.

O pretendente: AnDERSOn BATISTA, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Elinaldo Batista e de Cicera 
Pereira Batista. A pretendente: CIBELLY DO nASCIMEnTO VIEIRA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Eulalio Vieira e de Marlene do Nascimento.

O pretendente: DEnIS GOnçALVES DE SOuSA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 05/03/1998, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de João Joaquim de Sousa Neto e de Angelia Gonçalves de Sousa. 
A pretendente: ThAYRIS GRACIAnO DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/06/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Graciano de Oliveira e de Cleide Rodrigues.

O pretendente: CLAuDIOnOR DE ALMEIDA FERREIRA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1960, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Terezinha de Almeida Ferreira. A pretendente: 
MARIA DE FáTIMA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, natura-
lidade: Nova Santa Bárbara, PR, data-nascimento: 30/10/1965, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Guedes da Silva e de Maria do Carmo Ferreira.

O pretendente: RuBEnS CATIRA DEL CARLO, profissão: pintor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1960, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Elizeu Del Carlo e de Julieta Catira Del Carlo. A preten-
dente: MARIA SuDRé DA CRuz, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
Mercês, MG, data-nascimento: 14/01/1950, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Sudré e de Luzia Maria Sudré.

O pretendente: CLEBER DIAS DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 14/12/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Alves dos Santos e 
de Maria de Fatima Dias. A pretendente: STEFAnY SuELEn CAETAnO DE MOuRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson de 
Moura Sales e de Patricia Caetano.

O pretendente: SATuRnInO COSME nOVAES GOnçALVES, profissão: fotógrafo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino de Carvalho Gonçalves e de 
Sonia Novaes. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SAnTOS SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Francisco da Silva 
e de Sonia Maria dos Santos da Silva.

O pretendente: CíCERO ThIAGO RODRIGuES PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: 
enfermeiro, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/07/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Pereira 
dos Santos e de Emilia Rodrigues Paiz. A pretendente: ELAInE DuARTE kOnGEL, 
profissão: professora de educação infantil, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alvino Kongel e de Elisabeth Duarte Kongel.

O pretendente: héRCuLES MEnDES ALVES, profissão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Delmondes Pereira Alves e de Valdete Mendes da 
Trindade. A pretendente: PATRICIA DA COSTA LIMA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hevaldo da Costa Lima e de Sheila Aparecida Duarte.

O pretendente: BRunO JACkSOn COIMBRA TOLEnTInO, profissão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/10/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Magela Tolentino Leite e de 
Valdemira Coimbra Tolentino. A pretendente: ThAYnARA ALExAnDRInA ALVES, 
profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evaristo Oliveira 
Alves e de Leide Alexandrina dos Santos Alves.

O pretendente: WESLEY DA SILVA AnTOnIO, profissão: técnico de segurança do tra-
balho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Luiz Antonio e de 
Sandra Regina da Silva Antonio. A pretendente: CIBELE DA SILVA SAnTOS, profissão: 
administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
nascimento: 03/05/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Flávio dos 
Santos e de Rosilene da Silva Santos.

O pretendente: REnATO CAnDIDO ChAGAS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ari Candido Fontoura e de Roseli Aparecida das Chagas. A 
pretendente: VAnESSA BRAz DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/01/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Braz da Silva e de Expedita da Silva Paranhos.

O pretendente: DEnIS WALLACE nASCIMEnTO SILVA, profissão: saladeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizeti Aparecido da Silva e de Elen 
Cristina do Nascimento. A pretendente: nAThALYA GISLEnE DA SILVA SAnTOS, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Ribeiro 
dos Santos e de Cinthia Gislene Rocha da Silva Santos.

O pretendente: PAuLO AnDREY VAnnuCY DE MOuRA, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Russas, CE, data-nascimento: 16/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Célia Maria de Moura. A pretendente: 
MARIA RuBIAnA DA SILVA SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Anadia, AL, data-nascimento: 25/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Francisco dos Santos e de Luzinete Maria da Silva.

O pretendente: EDnALDO ALVES DA SILVA FILhO, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 18/10/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Alves da Silva e de Zelia 
Leandro da Silva. A pretendente: JOzIAnE RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Irará, BA, data-nascimento: 10/01/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cosme dos Santos e 
de Margarida Rodrigues da Conceição.

O pretendente: JOSE FERREIRA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturalidade: 
Almenara, MG, data-nascimento: 01/05/1955, residente e domiciliado em Ferraz de Vas-
concelos, SP, filho de João Ferreira e de Maria Josefina dos Anjos. A pretendente: MARIA 
DO SOCORRO OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Serra Talhada, PE, data-nascimento: 09/05/1956, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Barbosa de Oliveira e de Alexandrina Aguida de Oliveira.

O pretendente: AnTOnIO DOS SAnTOS SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo Estevão, BA, data-nascimento: 26/10/1954, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deolino Barbosa da Silva e de Arlinda Maria dos 
Santos Silva. A pretendente: MARIA DE LOuRDES SILVA DE OLIVEIRA, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirá, BA, data-nascimento: 06/10/1948, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Gomes de Oliveira e 
de Carlinda Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: EVERTOn PEREIRA MARCELInO, profissão: oficial de rede, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Elias Marcelino e de Maria Vilma Pereira 
Marcelino. A pretendente: JEnIFFER LOPES GOMES DA SILVA, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Severino Gomes da Silva 
e de Cleuza Lopes Gonçalves.

O pretendente: nIVALDO SOuzA FERREIRA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 06/12/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino José Ferreira e de Antonia Ribeiro de Souza. A 
pretendente: MARCIAnA ESTRELA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 07/01/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Arlindo da Silva e de Francisca Estrela da Silva.

O pretendente: DIEGO FERnAnDES SAnTOS, profissão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes Santos e de Dirce 
Tome dos Santos. A pretendente: VAnESSA TEnORIO FERREIRA, profissão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 
29/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Elivaldo Ferreira 
e de Regina Celia Tenorio Ferreira.

O pretendente: ADALBERTO MEnDES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adevino Mendes e de Elza Rosa da Silva Mendes. 
A pretendente: MARIA DO SOCORRO FRAnCISCO DE SOuzA, profissão: autôno-
mo, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 24/02/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natanael Francisco Souza 
e de Josefa Francisca de Souza.

O pretendente: hEITOR ELIAS FERnAnDES BARBOzA, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/2000, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo de Jesus Cordeiro Barboza e de 
Monica Raquel Fernandes Bento Barboza. A pretendente: ALInE DA SILVA RIBEIRO, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/11/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edilson Santos Ribeiro e de Laudicéia Aparecida da Silva Ribeiro.

O pretendente: JOãO BERTOn DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 13/02/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Luzia dos Santos. A pretendente: 
AMAnDA PRISCILA PInhEIRO DOS SAnTOS, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Pinheiro dos Santos e 
de Andreia da Silva Almeida Cabral dos Santos.

O pretendente: ROBSOn SOuzA FIGuEIREDO JunIOR, profissão: auxiliar de co-
zinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Souza Figueiredo e 
de Roseli de Souza. A pretendente: AnDRESSA VERISSIMO GuILhERME, profissão: 
auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Ale-
xandre Guilherme e de Eliane Verissimo.

O pretendente: ALInE DOS SAnTOS DIAS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Manoel Jose Dias e de Ivanilda Maria dos Santos. A pretendente: 
CIBELI FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: negociador de cobrança, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Neris dos Santos e de Maria Aparecida 
Fernandes dos Santos.

O pretendente: kLEISOn LIBARInO DE AMORIM, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 25/11/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Tavares de Amorim e de 
Djalva Libarino de Amorim. A pretendente: uéLIA QuEIRÓz DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar de legalização, estado civil: solteira, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-
nascimento: 13/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Acelino dos Santos e de Luzia Queiróz dos Santos.

O pretendente: VALDEMIR SILVA FERREIRA, profissão: faxineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Manari, PE, data-nascimento: 17/10/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Alexandre Ferreira e de Josefa Feitosa da Silva. 
A pretendente: FRAnCIELEn BAzILIO DA SILVA, profissão: agricultora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Manari, PE, data-nascimento: 28/12/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Jose da Silva e de Silvaneide de Souza 
Bazilio.

O pretendente: FRAnCISCO BARREIRO DE BRITO JunIOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Barreiro de Brito Neto e de 
Maria Zilma de Araujo. A pretendente: AnA CAROLInA SAnTAnA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Aparecido de Santana e de 
Jucélia Maria da Silva Santana.

O pretendente: EMERSOn MAxIMILIAnO DE OLIVEIRA DE SOuzA, profissão: ele-
tricista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir de Souza e de 
Gilvanete Nascimento de Oliveira de Souza. A pretendente: ADRIAnA FERREIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir Ferreira 
e de Maria Zilda Vieira Ferreira.

O pretendente: DAnILO CARIRI DE SOuzA, profissão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Florencio de Souza e de Eruza 
Cariri do Nascimento Souza. A pretendente: CAMILA ALVES DE CARVALhO MACIEL, 
profissão: orientadora sócio educativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/10/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Lazaro 
de Carvalho Maciel e de Claudia Alves de Carvalho Maciel.

O pretendente: CLEO ELOI CORREIA, profissão: balconista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 09/09/1983, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Jesus Correia e de Deuzina Eloi 
Correia. A pretendente: MARIA APARECIDA PIMEnTEL LIRA, profissão: professora 
de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-
nascimento: 28/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Terezinha Pimentel Lira.

O pretendente: JOSé GOMES DE SALES, profissão: carpinteiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Caririaçu, CE, data-nascimento: 11/02/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de Sales e de Maria Gomes de Sales. 
A pretendente: LuCInETE DE OLIVEIRA RICARDO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 01/11/1982, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Emilio Ricardo e de Sandra Emilia 
Tristão de Oliveira.

O pretendente: FELLIPE ESTEVES COnSAnI, profissão: eletricista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aureo Consani e de Maria das Graças Esteves 
Consani. A pretendente: MARInA FRAnçA PEREIRA, profissão: auxiliar veterinário, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 29/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Alves Pereira e 
de Roseliana França Pereira.

O pretendente: ALAn DOS SAnTOS FERREIRA, profissão: auxiliar mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/08/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosivania dos Santos Ferreira Alves. A 
pretendente: ELISETE FERREIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Miguel Marciano Ferreira e de Rosangela Rodrigues Santos.

O pretendente: ROBSOn GOMES ARAuJO, profissão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Gomes Araujo e de Ana Lucia 
de Oliveira Gomes. A pretendente: MILEnE DE FREITAS SILVA, profissão: analista de 
controle de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Sousa 
Silva e de Rosane Pereira de Freitas Silva.

O pretendente: SALATIEL CORREIA SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 12/05/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Otavio dos Santos e de Maria 
Anilda de Barros Correia Santos. A pretendente: MARCELA APARECIDA RODRIGuES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
Rodrigues e de Maria Bonifacio Rodrigues.

O pretendente: WALISSOn DO nASCIMEnTO RODRIGuES, profissão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildevandio Freitas Rodrigues e de 
Claudia Santos do Nascimento. A pretendente: CLARA IOhAnA PEREIRA MACEnA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-nasci-
mento: 11/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio 
Roberto da Silva Pereira e de Maria Iolanda Ferreira Macena.

O pretendente: JOnAS FLOREnTInO OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 18/01/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes de Oliveira e de 
Jacilene Florentino Oliveira. A pretendente: MICAELE CAROLInA DE MELO SILVA, 
profissão: coordenadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Sumé, PB, 
data-nascimento: 07/01/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José 
Maurilio da Silva e de Maria do Socorro de Melo Silva.

O pretendente: RICARDO BOnFIM TuMAz, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abimael Ribeiro Tumaz e de Carmen Lucia 
Andrade Bonfim Tumaz. A pretendente: JAQuELInE CAETAnO PEIxOTO, profissão: 
agente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldecyr de 
Souza Peixoto e de Ana Lucia Caetano Peixoto.

O pretendente: LEAnDRO LInS PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Pereira da Silva Filho e de Elisangela Lins dos 
Santos. A pretendente: LETíCIA LOPES GOnçALVES, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Vanderlei Gonçalves e de Ieda Maria Lopes.

O pretendente: LuIz OTáVIO SOuzA DA SILVA, profissão: servente de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Amilton da Silva e de Maria Cecília de Souza. A pretendente: 
PRISCILA SuELI DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de serviço gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo de Oliveira Filho e de Liria Sueli de Campos Oliveira.

O pretendente: REnATO PInhEIRO DA SILVA DE CARVALhO, profissão: revisor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Carvalho e de Rosalia 
Pinheiro da Silva de Carvalho. A pretendente: TALISSA PERGOLI DOS SAnTOS 
POnDIAn, profissão: auxiliar financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reginaldo Pondian e de Rogéria Pergoli dos Santos Pondian.

O pretendente: FELIPE SAnTOS DA CRuz, profissão: técnico em segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Bispo da Cruz e de Lucenilda 
Medeiros Santos. A pretendente: JuLIAnA OLIVEIRA BARBOSA, profissão: telemarke-
nting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josue Belarmino Barbosa 
e de Josineide Maria Ferreira de Oliveira.

O pretendente: VITOR PEREIRA DE ALBuQuERQuE, profissão: recursos humanos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Antonio de Albuquerque e 
de Josilda Pereira do Nascimento. A pretendente: GIzAnE DOS SAnTOS ALMEIDA, 
profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: Cansanção, BA, data-nasci-
mento: 07/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
França de Almeida e de Eurides Fernandes dos Santos.

O pretendente: BIkOuMu CRISTO LILIAn, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Angola, data-nascimento: 11/01/1975, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Bikoumu Noel e de Albertina Moungombe. A pretendente: 
IzABEL COSTA CARnEIRO, profissão: técnica de laboratório, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Montalvânia, MG, data-nascimento: 05/11/1969, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Firmina Nunes Costa.

O pretendente: CARLOS EDuARDO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: moto-
rista de ônibus, estado civil: divorciado, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-
nascimento: 09/02/1968, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Arnaldo Pereira dos Santos e de Maria Edna Pereira dos Santos. A pretendente: 
LuCIDALVA GOMES nASCIMEnTO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 06/04/1973, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Nascimento dos Santos e de Valdete 
Lourenço Gomes dos Santos.

O pretendente: DEYVISOn SOuSA CASTRO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 05/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo Silva Castro e 
de Joaquina Sousa Castro. A pretendente: GABRIELA MOTA E SILVA, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Alberto da Silva e de Mônica de Jesus Mota.

O pretendente: AnTOnIO SERGIO PAChECO DInIz, profissão: aposentado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1962, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar Soares Diniz 
e de Maria Del Carmen Pacheco Diniz. A pretendente: ELISABETE DA SILVA 
DInIz, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/12/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria Tereza da Silva.

O pretendente: MAuRO DA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1962, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jovelino Paulo de Oliveira e de Maria 
Joana de Oliveira. A pretendente: ELIzABETh FERREIRA DA SILVA, profissão: agente 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1961, 
residente e domiciliada neste Ditrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal Ferreira da Silva e 
de Francisca Barbosa da Silva.

O pretendente: MAnOEL PEREIRA BASTOS, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 10/12/1979, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Inocencio Celestino Bastos e de Jovelina Pereira 
Bastos. A pretendente: DéBORA MOnTEIRO DA SILVA, profissão: cuidadora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Givanildo Jose da Silva e de Jupira 
Monteiro.

O pretendente: CLAuDIO ROBERTO DE FREITAS, profissão: ferramenteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 28/03/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mário Severino de Freitas e de Josefa 
Ferreira de Freitas. A pretendente: VALDIREnE DOS SAnTOS CARVALhO, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 
19/12/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adjaci Vieira 
de Carvalho e de Cleuza dos Santos Carvalho.

O pretendente: JOhn kEnSY DORISMé, profissão: logística, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 23/08/2001, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jean Miguel Dorismé e de Marie Jésula Charles. A pretendente: 
MARCELA RAMOS DE CASTRO, profissão: agente de atendimento, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ramon Siqueira de Castro e de Patricia Machado 
dos Reis Ramos.

O pretendente: MARCIO ALExAnDRE BISPO, profissão: oficial de manutenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anisio Bispo e de 
Wanderlice Caximiro Bispo. A pretendente: nILSE APARECIDA PIRES, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Sebastião, SP, data-nas-
cimento: 12/11/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jorge Pires e de Bernadete Pires.

O pretendente: RAFAEL ALVES DE AzEVEDO, profissão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 15/08/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joane Alves de Azevedo e de 
Mirian Costa do Nascimento. A pretendente: VERônICA MARIA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ipojuca, PE, data-nascimento: 12/04/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Miranda da Silva e 
de Maria José de Lima.

O pretendente: RAFAEL WILLIAM DE OLIVEIRA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/07/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Antonio Oliveira 
e de Edna dos Santos Barros Oliveira. A pretendente: MIChELLE DE MORAES 
PADILhA, profissão: técnica em segurança do trabalho, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Donizeti Barbosa Padilha e de Sonia Barbosa 
de Moraes Padilha.

O pretendente: JOãO ERnESTO BEzERRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Não costa no livro, PR, data-nascimento: 06/07/1974, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bezerra da Silva e de Iraci 
Dantas da Silva. A pretendente: MARCIA ALVES DE PAES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 05/06/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedita Alves Bento.

O pretendente: BETO DOuGLAS PITOMBEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maracanaú, CE, data-nascimento: 21/08/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro Neto e de Maria de Lourdes 
Pitombeira Ribeiro. A pretendente: DEnISE TELES DA SILVA QuEIROz, profissão: 
agente negociador de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso, BA, 
data-nascimento: 12/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Dantas de Queiroz e de Maria Neide Teles da Silva Queiroz.

O pretendente: LEOnARDO SOuzA nASCIMEnTO, profissão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 04/06/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Idelso Ferreira do Nascimento e de Alina 
Conceição de Souza Nascimento. A pretendente: JOSEAnE FREITAS MACIOnE, 
profissão: designer de sobrancelhas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Antonio Macione e de Marilene Barbosa de Freitas Macione.

O pretendente: LuIS LEITE DE FREITAS, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tuparetama, PE, data-nascimento: 08/06/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Barbosa de Freitas e de Maria Leite de 
Freitas. A pretendente: LuCIAnA FERnAnDES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São José do Egito, PE, data-nascimento: 15/02/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Alves da Silva e de Josefa 
Fernandes de Noronha.

O pretendente: MARCOS PAuLO DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Paulo da Silva e de Aparecida 
Gonçalves da Silva. A pretendente: ThAíS CRISTInA RODRIGuES FRAnCO, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ulisses Ferreira Franco 
e de Josefa Rodrigues.

O pretendente: FAuSTO CORREA TOMé, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Aureliano Tomé e de Ana Maria Correa Tomé. A 
pretendente: nATALIA áGATA DA CRuz, profissão: analista de contratos, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1986, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roque Queiroz da Cruz e de Rosangela 
Elena do Prado da Cruz.

O pretendente: SIDnEI PEREIRA DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Pereira da Silva e de Maria de Lourdes 
Evangelista. A pretendente: nATALY ESCOBAR DE ALMEIDA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Antonio de Almeida e de 
Roselina Escobar de Almeida.

O pretendente: CARLOS AuGuSTO LIMA DOS SAnTOS, profissão: técnico refri-
geração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
22/03/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Paulo 
dos Santos e de Maria Fernandes de Lima. A pretendente: GIOVAnnA DA SILVA BAR-
ROS, profissão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Deise da Silva Barros.

O pretendente: RAPhAEL ROBERTO CAMARGO, profissão: atendente de cobrança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Camargo e de Maria Lucia 
Cardozo da Silva. A pretendente: LARISSA nOBREGA SILVA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Gomes da Silva e de Maria 
Alves da Nobrega Silva.

O pretendente: MARCO TuLIO CICERO PEREIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Reinaldo Cardoso Pereira e de Maria de Lourdes 
Pereira. A pretendente: LuAnA FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vileci Moraes de Oliveira e de Maria 
Dionete Ferreira da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios
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Home office na 
advocacia, novos 

desafios e tendências
A realidade agora é 
outra. A pandemia 
não terminou, 
muitos escritórios e 
advogados gostaram 
da ideia e esta nova 
forma de trabalhar 
está se tornando 
cada vez mais 
comum

Tenho visto várias 
formas de trabalho, 
desde escritórios 

que voltaram 100% ao 
presencial, quanto outros 
em que todos os advoga-
dos e a grande maioria do 
pessoal administrativo es-
tão trabalhando em home 
office. Lembrando que 
outros estão no meio ter-
mo, com escalonamentos 
e regras para o trabalho 
presencial.

Mas o que fez com 
que estes escritórios 
tomassem direções tão 
diferentes? Vou detalhar  
algumas tendências sobre 
este assunto, derivadas 
da conversa que tenho 
mantido com vários es-
critórios:
 1) os escritórios que 

precisam de contato 
diário com clientes 
(pessoa física) e que 
são considerados de 
“massa” estão na 
sua grande maioria 
trabalhando presen-
cialmente. Esses es-
critórios dizem que 
seus clientes não têm 
tempo e condições 
de fazer reuniões on
-line e, desta forma, 
estão abertos para 
atendimento. Quan-
to ao pessoal admi-
nistrativo e devido ao 
volume de tarefas es-
tão trabalhando em 
sistema de rodízio, 
priorizando o aten-
dimento presencial;

 2) escritórios peque-
nos, com até 8/10 
advogados, têm tra-
balhado em  home 
office, fazendo ape-
nas reuniões extre-
mamente impor-
tantes com clientes 
chaves presencial-
mente. O Adminis-
trativo, neste caso 
bem pequeno, só 
vai em ocasiões es-
peciais;

 3) por outro lado, es-
critórios de médio 
porte, com mais de 
20/25 advogados, 
estão mais flexíveis, 
dividindo dias pre-
senciais e dias home 
office, levando em 
consideração a área 
de atuação e seniori-
dade.  As áreas vol-
tadas ao consultivo 
e arbitragem majo-
ritariamente estão 
em home office, en-
quanto o contencio-
so está trabalhando 
presencialmente, 

porém nos dois ca-
sos ainda alternando 
home office e pre-
sencial. Quanto à 
senioridade, quanto 
mais sênior menos 
dias presenciais. O 
administrativo em 
rodízio;

 4) os grandes escritó-
rios são bem mais 
complexos com a 
tendência de colo-
car grande parte dos 
advogados em home 
office e também boa 
parte do administra-
tivo. Os principais 
sócios tendem a 
participar das reu-
niões presencias e 
os coordenadores 
de área também. 
Grande parte do ad-
ministrativo voltou 
ao presencial.

Lembrando que estes 
são casos que verifiquei 
na realidade, e as varia-
ções são inúmeras e não 
existe uma regra que 
esteja sendo seguida 
pelos escritórios, o que 
vale muito também é a 
vontade dos sócios em 
como querem gerir seu 
negócio.

Todas estas mudanças 
já trouxeram custos para 
esta adaptação e podem 
trazer mais custos, caso 
seja decidida a migração 
total ou parcial para home 
office. Alguns escritórios 
irão diminuir o espaço 
físico, o que vai gerar 
custos neste momento, 
mas depois a manuten-
ção diária e o custo com 
alguns benefícios irão cair 
muito.

E a pergunta é: com 
a diminuição a médio 
prazo dos custos, o valor 
dos honorários vão cair 
também? O valor não 
gasto com manutenção 
e benefícios seria des-
tinado para inovações 
tecnológicas e cursos de 
aperfeiçoamento? Não 
vejo ainda uma tendência 
neste sentido, mas para 
mim o reinvestimento 
parece-me o caminho.

Não posso deixar de 
falar no fator psicológico. 

Uma mudança tão gran-
de pode gerar afastamen-
to entre os advogados e 
colaboradores, sem falar 
no desgaste emocional. 
Muito saudável e reco-
mendável que pelo menos 
uma vez por semana exis-
ta este contato para não 
se perder o entrosamento 
e os laços emocionais 
criados. 

Afinal, até março convi-
víamos mais com nossos 
colegas de trabalho do 
que com nossa família.

(*) - Graduado pela FEA/USP, pós 
em Planejamento Estratégico para 
Escritórios de Advocacia na FGV, 
e em Gestão Jurídica Estratégica 
na FIA, é fundador e CEO da OM 

Assessoria, especializada em 
gerar soluções para resoluções de 

problemas e o desenvolvimento dos 
escritórios de advocacia.

Fernando Magalhães (*)

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

          
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: GUILHERME ZAIA LORENZ, estado civil solteiro, profissão designer, 
nascidi em São Caetano do Sul, SP, no dia 16/04/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Amauri João Lorenz e de Maraci Zaia Lorenz. A 
pretendente: DÉBORA NEVES NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão assis-
tente administrativo, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/09/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José de Souza Nascimento e de 
Marli Neves Nunes Nascimento.

O pretendente: LUIK AUGUSTO CABELLO, estado civil solteiro, profissão jornalista, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 08/11/1996, residente e domiciliado em 
Santo André, SP, filho de Luiz Antonio Cabello e de Leni Vania Cabello. A pretendente: 
CAROLINE DE CASTRO RUDNER HUERTAS, estado civil solteira, profissão jornalista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Mauricio Rudner Huertas e de Daniela de Castro Rudner Huertas.

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: JURANDIR BARBOSA, profissão: operador de roçadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP,data-nascimento: 18/02/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivonete Argemira da Silva. A pretendente: 
AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: prendas domésticas, estado civil: 
solteira, naturalidade: Diadema, SP,data-nascimento: 21/05/1988, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Alves dos Santos e de Marta Borba 
Ribeiro.

O pretendente: WELNER GALEGO LOPES DA COSTA, profissão: empresário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP,data-nascimento: 08/10/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João José da Costa e de Yvelise Galego 
Lopes da Costa. A pretendente: CAMILA MIGUEL FRANCISCO, profissão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP,data-nascimento: 
10/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Francisco e de 
Maria Miguel Francisco.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O leilão do espaço es-
pectro que será atri-
buído à nova tecno-

logia deve acontecer apenas 
em 2021, mesmo assim as 
avaliações nacionais, que 
ainda não experimentam 
a conexão em todo o seu 
potencial, já falam em uma 
capacidade 12x mais veloz 
que a experimentada pelo 4G. 

Segundo o especialista em 
tecnologia e mídias digitais 
Bruno Maciel, um ponto 
relevante é que para a novi-
dade, a Anatel, agência que 
regula as telecomunicações 
no país, exigiu uma cober-
tura de 95% sobre o espaço 
brasileiro, número maior 
que o tecnologia atual. “O 
grande ganho que vêm com 
esse requisito é a ampliação 
de sinal, que é um problema 
que dificulta o bom acesso à 
internet no país, em especial 
em cidades municípios de 
pequeno porte”, elucida. 

No quesito velocidade, o 
especialista aponta que a 
chegada do 5G pode acelerar 

O grande ganho que vêm com esse requisito é a 
ampliação de sinal.

te
cn

ol
er

a.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

O que esperar da 5G no Brasil 
que chega envolta em polêmicas
Downloads mais rápidos e um maior cobertura no território brasileiro. Até o momento, esses são 
alguns pontos adiantados por algumas operadoras que começaram a testar o 5G, nova modalidade 
de conexão móvel

usuários. Pois, se a internet 
estará presente em tudo e 
todas as coisas, será possível 
parar um país inteiro por 
meio dela. 

“Outro grande ponto é so-
bre a concorrência entre as 
grandes potências. Estados 
Unidos e China disputam 
o protagonismo no forne-
cimento de estrutura para 
países que desejam implan-
tar a tecnologia. Sendo que 
o governo norte-americano 
propaga que a tecnologia 
chinesa será usada para 
espionagem”, pontua Maciel.  

Apesar do Brasil ainda 
não ter tomado uma posição 
sobre a tecnologia no país, o 
presidente Bolsonaro disse 
que cabe a ele decidir sobre 
isso. Em contrapartida, o 
vice-presidente Hamilton 
Mourão já declarou não ter 
medo de retaliação caso o 
Brasil opte pelas estruturas 
chinesas, mesmo com o 
alinhamento que o governo 
tem com os Estados Unidos.

Fonte: MF Press Global.

o processo de modernização 
e obtenção de casas e ele-
trodomésticos inteligentes. 
Apesar de já ter evoluído 
bastante nos últimos anos, 
a internet das coisas ain-
da não consegue entregar 
com totalidade ou mesmo 
construir um cenário pos-
sível para a automatização 
de transportes, iluminação 

entre outras inúmeras tec-
nologias que vem surgindo 
devido a um problema de 
baixa velocidade no Brasil, 
argumenta Maciel.  

Apesar dos possíveis avan-
ços tecnológicos, a nova 
forma de se conectar vem 
envolvida em uma série 
de polêmicas e discussões 
acerca da privacidade dos 

Observe as recomendações na hora do abastecimento em postos 
de combustíveis.
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São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à 
Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que 
tem como objetivo defender o consumidor, tem recomen-
dações importantes na hora do abastecimento em postos 
de combustíveis. São elas: 
	 •	Sempre	desça	do	carro	para	acompanhar	o	abasteci-

mento e esteja atento; 
	 •	Veja	 se	o	bico	engatado	no	veículo	corresponde	ao	

combustível solicitado; 
	 •	Verifique	se	o	preço	indicado	na	bomba	de	combustível	

é o mesmo anunciado. Atenção! Diferentes formas 
de pagamento – dinheiro, crédito ou débito – podem 
resultar em valores diferenciados de cobrança; 

	 •	Verifique	se	a	bomba	de	combustível	inicia	em	zero;	
	 •	Aguarde	o	abastecimento	começar	e	esteja	atento	até	

o seu término. Somente após a conclusão do abaste-
cimento se dirija ao local de pagamento; 

	 •	Em	caso	de	dúvida,	solicite	a	conferência	da	bomba	
por meio do aferidor de 20L que todos os postos são 
obrigados a ter. Fique atento para possíveis falhas de 
energia na bomba medidora após pedir esse ensaio 
e, antes de testar a bomba, verifique se o aferidor 
encontra-se lacrado e sem qualquer material em seu 
interior que possa reduzir seu volume; 

	 •	Tenha	como	referência	os	abastecimentos	anteriores	
realizados em postos de combustíveis da sua confiança, 
pois, o volume nominal do tanque indicado no manual 
do veículo costuma apresentar erros de até 20% da 
capacidade real; 

	 •	Abasteça	sempre	até	o	desarme	automático	do	bico.	
Recomende ao frentista para não forçar a entrada de 
mais combustível; 

Os cuidados que precisamos ter ao 
abastecer o veículo

	 •	Sempre	exija	a	nota	fiscal.	Nela	constará	o	valor	e	a	
quantidade de litros entregue. Observe se é o mesmo 
que foi inserido no seu veículo.  

 
O Ipem-SP realiza diariamente, operações de fiscaliza-

ções rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, me-
didores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes 
de motociclistas, preservativos, cadeiras de carro para 
crianças, peças de roupa, cama, mesa e banho, botijões de 
gás, entre outros materiais. É seu papel também proteger 
o consumidor para que este leve para casa a quantidade 
exata de produto pela qual pagou. Quem desconfiar ou 
encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da 
Ouvidoria, pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a 
sexta, das 8h às 17h, ou enviar e-mail para: (ouvidoria@
ipem.sp.gov.br).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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