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Você sabia que a Criatividade é uma habilidade que não é natural? 
Nós não nascemos criativos, mas nos tornamos ao longo da vida, com 
muito trabalho e prática. Sabe aquela frase, atribuída a Thomas Edison 
(o criador da lâmpada), “talento é 1% inspiração e 99% transpiração”? É 
exatamente isso! Sendo uma habilidade aperfeiçoada e não adquirida de 
nascença, qualquer pessoa pode desenvolvê-la e há métodos e exercícios 
para torná-la mais presente em nossa vida. Quando conseguimos trazer 
a criatividade para o nosso cotidiano, potencializamos possibilidades, 
diminuindo o esforço e vivendo com mais qualidade.   

Ideias diversas: pensamento e criatividade
Saborosos, necessários à reposição das energias, essenciais à vida, 

os alimentos, quando processados pelo organismo, são usados no 
metabolismo, ajudando na manutenção e crescimento dos tecidos. 
São ainda fonte de nutrientes que nosso corpo não consegue produ-
zir, a exemplo do potássio (K). Segundo a OMS, é recomendável que 
um adulto consuma dose de 3.510 mg diariamente. Daí ser de maior 
relevância a ingestão de alimentos ricos neste nutriente.   

Dê uma banana à desnutrição

É importante lembrarmos da velocidade com que mudanças têm 
ocorrido no mercado. A cada ano, novidades são inseridas e, com 
elas, a competição se torna cada vez mais agressiva. Empresas que 
não estão prontas diante das mudanças podem sofrer declínio nos 
resultados, causando cicatrizes ainda mais profundas. Separei algu-
mas estratégias para implantação e melhoria no cenário das vendas 
de uma empresa.   

Estratégias para uma venda de alta performance

Foto de LinkedIn Sales Navigator no Pexels

Negócios em Pauta

Renda Solidária
Até 31 de dezembro, contribuintes podem destinar até 6% 

do Imposto de Renda para instituições sociais em todo o Brasil, 
e sem gastar um centavo a mais por isso. Um dos projetos 
disponíveis para receber os recursos via Imposto de Renda 
é o “Educação – O futuro é para todos”, que beneficia mais 
de 2 mil crianças, adolescentes e jovens de 0 a 17 anos, em 
cinco escolas sociais localizadas em áreas de vulnerabilidade 
social na Zona Leste de São Paulo, Santos e Ribeirão Preto, 
além de seis escolas no no Estado do Paraná. Com a inten-
ção de explicar o passo a passo para efetuar uma doação via 
imposto de renda, o Marista Escolas Sociais, preparou uma 
calculadora para mostrar qual é o potencial de doação de 
cada contribuinte. Confirme no site (www.impostosolidario.
org.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: al.ce.gov.br/reprodução
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Evento vai debater comportamento do 
consumidor, transformação digital e ESG

@Na quarta-feira (2),  acontece a 4ª edição do Valuation Day, 
com o tema “Qual história o seu negócio quer contar?”, a 

partir das 15h. Idealizado pela Valore Brasil e por Brasil Salomão 
e Matthes Advocacia, o evento, pela primeira vez em formato 
online, vai reunir empreendedores, especialistas e investidores 
para debater o futuro e os casos reais de processos de fusão e 
aquisição, gestão baseada em valor e mediação empresarial. A 
transmissão será pelo canal da Valore Brasil no YouTube: https://
www.youtube.com/channel/UC9QDps1MGtw_M_7UUeVpwqg. 
O evento será conduzido por Jaziel de Lima, sócio fundador da 
Valore Brasil, e Rodrigo Forcenette, sócio e diretor executivo 
do Brasil Salomão e Matthes Advocacia (www.valuationday.
com.br).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Com esportes e atividades 
em grupo suspensas devido 
à pandemia, cresce a procura 
por atividades que possam ser 
realizadas em casa e online.

O xadrez é um desses casos, já que 
ode ser jogado on-line e ainda traz 

diversos benefícios para quem pratica. 
De acordo com o professor de xadrez 
do Colégio Marista Santa Maria, Alberto 
Paulo Fedeszen Lapuch, tanto a versão 
de tabuleiro como o jogo online são bons 
exercícios para a mente.

“Seja qual for o meio, o xadrez vai 
sempre trazer benefícios para o joga-
dor”, afirma. “O jogo tradicional estimula 
a socialização e as amizades, mas no 
atual cenário, o mundo virtual permite 
jogar com pessoas do mundo inteiro. E 
especialmente durante a pandemia, é 
importante exercitar a mente e usar o 
tempo em casa para evoluir o pensamen-
to estratégico e o xadrez é uma ótima 
alternativa para isso”. 

Por onde começar - Para quem quiser 
começar a jogar online, a dica é sempre 
ficar atento à segurança. “Não usar o 
nome próprio em plataformas e tomar 
os mesmos cuidados que em outros 
ambientes virtuais e ter a supervisão 
dos pais é importante sempre”, explica 
Lapuch. Confira algumas dicas e motivos 
para começar a praticar o xadrez na rede:

Aproveite o mundo virtual - Existem 
diversas plataformas e aplicativos que 
ensinam a jogar xadrez. Eles oferecem 
facilidades como apresentar partidas e 
oponentes no seu nível de desenvolvi-
mento, por exemplo. Além da facilidade 
de jogar em smartphones e tablets, que 
torna o esporte mais acessível. 

Faça amigos - A prática do xadrez 
estimula a socialização e a formação de 

7 motivos para jogar xadrez on-line

amizades. Seja um professor, um colega 
ou pessoas que apenas se encontram 
durante os jogos e torneios, o jogo ten-
de a reunir pessoas que tem o esporte 
como hobby. 

Linguagem universal - Na internet, 
é possível jogar com pessoas do mundo 
inteiro, mesmo sem saber falar outros 
idiomas. “A linguagem do xadrez é 
universal. Desde brasileiros, até russos, 
japoneses ou australianos, todos os jo-
gadores podem interagir e se conectar 
por meio dos tabuleiros virtuais”, explica 
o professor. 

Respeito mútuo - Acima de tudo, 
o xadrez é um jogo social. É preciso 
ter respeito com o outro jogador, em-
patia e resiliência para lidar com as 
diferentes situações e resultados. “Por 
mais que se esteja perdendo, não se 
deve abandonar um jogo, em respeito à 
outra pessoa”, comenta Lapuch. “Essa 
é uma lição valiosa que o xadrez nos 
traz, tanto no mundo virtual como no 
real. Saber perder e ganhar no tabulei-
ro nos prepara para muitas situações 
cotidianas”. 

Desenvolvimento - Aprender com 
a evolução do jogo é o que mantém o 
interesse de jogadores experientes em 
todo o mundo. Para Alberto Lapuch 
“Assim como na vida, o xadrez nos 
mostra que se perdemos uma partida, é 
preciso estudar mais, praticar e tentar 
novamente. E o mesmo acontece com as 
vitórias, pois nos mostra que é possível 
encarar desafios maiores”.

Concentração - Durante o jogo é pre-
ciso formular uma estratégia e reavaliá-la 
a cada jogada. Isso exige concentração e 
foco do jogador de uma maneira constante 
e ativa. Com a prática, essas característi-
cas vão sendo incorporadas também nos 
estudos e na leitura, por exemplo.

Foco na inteligência - Aprender e 
praticar xadrez desenvolve e amplia co-
nhecimentos, bem como a inteligência, e 
o pensamento. O jogo forma pensadores 
críticos e analíticos, do ponto de vista 
social e esportivo, além de ajudar na 
formação do caráter. 

 
Fonte e mais informações: 

(www.colegiosmaristas.com.br).
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PIB Do TExaS já é maIoR QuE o Do BRaSIL 
E CoNfIRma aPoSTa DE EmPRESáRIo

    Leia na página 6

ENTRE aS 10 maIoRES ECoNomIaS Do muNDo

Rodrigo forcenette e jaziel de Lima

as melhores seleções
A Fifa divulgou a tabela atualizada do 

seu ranking. A Bélgica segue na liderança 
da lista, com 1780 pontos, seguida por 
França (1755) e Brasil (1743). A Argen-
tina roubou a posição do Uruguai está em 
sétimo. O México, que subiu dois degraus 
do ranking, ocupa a nona colocação. 
Confira o top 10 do ranking: 1º - Bélgica - 
1780; 2º - França - 1755; 3º - Brasil - 1743; 
4º - Inglaterra - 1670; 5º - Portugal - 1662; 
6º - Espanha - 1645; 7º - Argentina - 1642; 
8º - Uruguai - 1639; 9º - México - 1632; e 
10º - Itália - 1625 (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/pib-do-texas-ja-e-maior-que-o-do-brasil-e-confirma-aposta-de-empresario/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/evento-vai-debater-comportamento-do-consumidor-transformacao-digital-e-esg/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-a-30-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-28-a-30-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/de-uma-banana-a-desnutricao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ideias-diversas-pensamento-e-criatividade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seis-estrategias-para-uma-venda-de-alta-performance/
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Os desafios da Lei Geral de Proteção 
de Dados no atendimento ao cliente

Lívia Fiego (*)

A Nova Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) se fez necessária 
por uma demanda de mercado. 

Inspirada na regulamentação Europeia, 
a GDPR (General Data Protection Re-
gulation), aprovada em maio de 2018, 
a LGPD foi sancionada em agosto de 
2018 e entrou em vigor desde 18 de 
setembro deste ano. O intuito da Lei é 
garantir transparência no uso dos dados 
das pessoas físicas e jurídicas, coletados 
por qualquer meio de comunicação.

A internet trouxe facilidades e dina-
mismo ao nosso dia a dia, no entanto, 
tamanha facilidade de transferência de 
informações aumentou a necessidade 
de estabelecer regras. O Marco Civil da 
Internet, a Constituição Federal e o Có-
digo do Consumidor já traziam normas 
a respeito, porém, a regulamentação 
específica era indispensável.

Uma pesquisa da Agência de Direitos 
Fundamentais da União Europeia reve-
la que 69% da população com mais de 16 
anos naquele continente já ouviu falar 
do Regulamento Geral da Proteção de 
Dados e que 71% das pessoas já possui 
alguma informação sobre a autoridade 
nacional que regula essa proteção.

O regulamento foi bem recebido 
pela sociedade, embora algumas áreas 
ainda apontem necessidades de me-
lhorias futuras. A Comissão Europeia 
e as autoridades de proteção de dados 
dos respectivos estados-membros da 
Europa consideram prematuro tirar 
conclusões quanto às propostas para 
a sua revisão. No Brasil, há muito a se 
adaptar ainda.

O cenário que temos hoje
Uma pesquisa feita pela Akamai 

Technologies, empresa americana de 
serviços e performance de tráfego 
global na internet, realizada entre 
junho e julho deste ano com mais de 
400 organizações que atuam no Brasil, 
apontou que 64% das empresas não 
estavam em conformidade com a LGPD 
ainda. O levantamento diz que 24% 
das empresas já estão se adaptando à 
legislação, outras 16% sabem da ne-
cessidade, mas ainda não iniciaram o 
processo e 24% ignoram do que trata a 
lei. Foram consultadas companhias dos 
setores de varejo, tecnologia, entrete-
nimento, saúde, financeiro, logística, 
comunicação e marketing.

A grande vantagem da LGPD é a 
criação de oportunidades para facilitar 
fluxos de dados seguros. Atualmente, as 
empresas não podem mais solicitar aos 
clientes, no momento do seu cadastro 
para compras, por exemplo, dados que 
muitas vezes não têm a mínima relação 
com o propósito da empresa. Por isso, a 
LGPD regulamenta a gestão dos dados 
e os direitos dos seus titulares.

dentro das organizações e criação da 
autoridade governamental reguladora. 
A implantação pode ser um longo pro-
jeto que tem como ponto de partida a 
identificação e avaliação de riscos de 
cada negócio.

Estamos investindo continuamente 
no desenvolvimento dos softwares de 
gestão dos nossos negócios, o que vai 
muito além da segurança, pois o mundo 
virtual é a base dos serviços ofereci-
dos hoje pela maioria das empresas. 
A transformação digital não é mais 
teoria. É prática. Uma prática diária e 
em relação à LGPD, não é diferente.

Além dos cuidados com os dados 
dos clientes é necessário olhar para a 
LGPD de forma mais ampla. As áreas de 
RH, marketing, financeiro, comercial, 
Customer Service, dentre outras, pos-
suem dados de clientes, funcionários e 
fornecedores que requerem os mesmos 
cuidados. A criação de políticas inter-
nas e alterar fluxos e processos das 
companhias são ações essenciais para 
viabilizar a implementação da LGPD.

Para nos adaptarmos à LGPD é essen-
cial ainda haver treinamento de ponta 
a ponta na organização. Colaboradores, 
franqueados, prestadores de serviços 
homologados e até clientes. Só assim 
será criada uma nova cultura com a 
conscientização da importância das 
novas obrigações e direitos trazidos 
pela Lei.

Não restam dúvidas que a proteção 
de dados é um caminho sem volta e, 
após a implantação total na corpora-
ção, será necessário manter controles 
permanentes, inclusive para realizar 
melhorias e novas adaptações que se 
fizerem necessárias, pois a Lei ainda 
tem diversas lacunas, omissões e in-
terpretações a serem definidas. O mais 
importante é que as empresas iniciem 
as adaptações agora, para evitar pre-
juízos futuros.

(*) É Head do Jurídico da holding que integra a 
Secretária Virtual, SvTech telecomunicação 

e Clínica Virtual

“Para nos adaptarmos à LGPD é essencial ainda um treinamento de ponta a ponta nas organizações. 
Colaboradores, franqueados, prestadores de serviços e até clientes. Só assim será criada uma nova 
cultura com a conscientização da importância das novas obrigações e direitos trazidos pela Lei.”

Dados sensíveis exigem cuidados 
mais rígidos. Empresas que atuam, por 
exemplo, com clientes da área médica, 
fornecem dados pessoais que são clas-
sificados como sensíveis pela Lei.

Vale ressaltar que a LGPD não se 
limita a dar privacidade à informação. 
Ela regula “toda operação realizada 
com dados pessoais, como os que se 
referem à coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, re-
produção, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, arma-
zenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão 
ou extração”.

Por isso, o capítulo terceiro da Lei 
é dedicado aos direitos do titular dos 
dados. Inicialmente, a liberdade, inti-
midade e privacidade são os princípios 
básicos do direito. Na área de atendi-
mento, o maior ganho está na exigência 
legal quanto ao tratamento de dados, ao 
seu mapeamento e sua rastreabilidade. 
A Lei defende aos titulares todo tipo 
de informações quanto aos seus dados 
armazenados, acesso a eles, correção, 
anonimização, eliminação, portabilida-
de e revogação do consentimento. Isso 
tudo de forma fácil e rápida.

Além dos direitos garantidos, como as 
indenizações por danos morais, os titu-
lares conseguem ter uma visão quanto 
à confiabilidade e transparência das 
empresas que atuam no setor. Para as 
organizações que precisam viabilizar a 
implantação da LGPD em seus negócios 
é hora de procurar profissionais para 
se adequar e com isso manter a boa 
imagem e credibilidade na perspectiva 
do Compliance e Governança.

Para as empresas pequenas é im-
portante entender que as adaptações 
também são necessárias já que as 
penalidades podem ser severas. A 
proteção de dados é um caminho sem 
volta e quanto antes a adaptação for 
introduzida, melhor. Isso se confirma 
com a criação de cargos específicos 

News@TI 

Nova versão de plataforma para Content 
Management Mobius

@A ASG Technologies Group, Inc., empresa líder no fornecimento de 
soluções de Gerenciamento de Informações e Sistemas de TI, anun-

cia a mais recente versão de sua plataforma para Content Management 
Mobius 11. A solução reforça seu compromisso em auxiliar empresas no 
gerenciamento de informações que crescem de forma exponencial, além 
de reduzir gastos em meio ao atual estágio de volatilidade econômica. A 
plataforma ASG Mobius 11 ajuda os líderes de Tecnologia da Informação 
(TI) e suas equipes a otimizarem a produtividade e os processos de negócios, 
adotando implementações em Nuvem mais econômicas e administrando 
informações de forma mais eficiente para gerar insights importantes para 
os negócios (https://www.brighttalk.com/webcast/16255/449632).

UFSCar inscreve para mestrado profissional 
em Ensino de Matemática

@Estão abertas até 18 de dezembro, às 17 horas, as inscrições no 
processo seletivo para o mestrado profissional do Programa de Pós-

-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), na área de Ensino de Matemática. O curso 
é voltado a professores em exercício nos níveis Fundamental e Médio, 

preferencialmente atuantes na rede pública de ensino. O Programa está 
aberto também a professores universitários de cursos de licenciatura em 
Ciências e Matemática. Estão sendo oferecidas dez vagas para o polo do 
Campus São Carlos e dez para o Campus Sorocaba. As aulas presenciais 
do curso serão realizadas nos semestres letivos e nos períodos de recesso 
escolar. Nos semestres letivos, serão concentradas em um único dia da 
semana, às sextas-feiras, com início em março de 2021. O processo seletivo 
consistirá na realização de prova de múltipla escolha e prova discursiva, 
aplicadas nacionalmente no âmbito do PROFMAT, coordenação da Socie-
dade Brasileira de Matemática. O detalhamento do processo de inscrição 
e outras informações estão em www.ppgece.ufscar.br.

Portal de Empregos

@O Portal de Empregos Sintelmark visa unir a expertise de recrutamento 
com tecnologia de ponta para aproximar as empresas aos profissionais 

em busca de oportunidades no setor, de forma inteligente e assertiva. "Com 
o Portal de Empregos, queremos garantir assertividade nas contratações e 
reduzir consideravelmente os custos e o turnover dentro das organizações", 
comenta Laurent Delache, diretor administrativo e social do Sintelmark. O 
Portal de Empregos Sintelmark já está disponível para receber cadastros 
de currículos e de novas oportunidades no setor. Para mais informações, 
acesse: https://www.reachr.com.br/sintelmark.

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de cottonbro no Pexels

OpiniãO

É preciso automatizar 
pelas razões corretas

O ano novo de 2020 
trazia perspectivas 
relativamente 
positivas para o 
mercado brasileiro. 

Tínhamos a frente um 
cenário de cresci-
mento econômico e 

um aumento de demanda 
da produção industrial. Se-
gundo o relatório Sondagem 
Industrial, divulgado pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), a pers-
pectiva inicial era que o 
setor ultrapasse a barreira 
dos 70% de crescimento. 
Este cenário, associado 
a um crescente índice de 
confiança dos industriais 
brasileiros, desenhavam um 
bom ano, como não víamos 
desde 2012/2013, para a 
indústria de automação. 

Esperávamos então, que 
os principais drivers para a 
mudança seriam a falta de 
mão de obra qualificada e 
uma pressão para aumento 
de eficiência produtiva. E 
então, veio a pandemia e 
tivemos que nos adaptar a 
uma realidade totalmente 
nova. As profundas mudan-
ças de hábitos que estamos 
vivendo e que, a meu ver 
- vieram para ficar total ou 
parcialmente - afetaram 
não apenas o consumo, mas 
também a maneira que a in-
dústria enfrenta os desafios 
de flutuação. 

Em nosso caso específi-
co, a alta cambial teve um 
efeito impactante: aumento 
de todos os equipamentos 
importados, o que além 
dos cobots inclui muitos 
outros itens utilizados na 
automação de ponta. Além 
disso, pudemos notar o 
aumento na busca de so-
luções de outras dores de 
nossos clientes, como a 
flexibilidade e aplicações 
de distanciamento social 
dentro do chão de fábrica. 
Nessa gangorra, o custo 
da automação subiu, mas 
subiu também o interesse 
por tais soluções. 

Acredito que em um prazo 
de 6 a 12 meses, com dólar 
estabilizado entre R$5/
R$5,50 segundo último rela-
tório Focus, o mercado terá 
valores consolidados no que 
tange a equipamentos para 
automação, fomentando de 
maneira mais competitiva 
todo o mercado. Vale res-
saltar que agora o foco, mais 
do que nunca, é segurança 
e flexibilidade. Em primeiro 
lugar, temos a segurança 
das pessoas, o que tem sido 
o nosso ponto de partida 
para qualquer reunião de 
automação. 

Isso porque nossas so-
luções podem ajudar a 
aumentar a distância entre 
operadores para garan-
tir distanciamento social 

dentro da operação. Já a 
flexibilidade tem sido um 
ponto alto para a procura 
dos cobots, já que o mercado 
está muito mais propenso a 
enfrentar fortes variações, 
devido a problemas que 
tendem a ocorrer em toda 
a cadeia de suprimentos. 

Além disso, esse ponto se 
combina com a questão da 
segurança, isso porque será 
necessário repensar layouts 
para ter operadores mais 
distantes uns dos outros, o 
que exige linhas mais flexí-
veis para absorver variações 
bruscas de demanda e/ou 
pessoal disponível para 
rodar operações. Quando 
automação é de ponta a 
ponta ou hard automation, 
em geral, as linhas são me-
nos flexíveis. 

Ganha-se flexibilidade 
justamente combinando 
homens e robôs, estes exe-
cutando as tarefas repetiti-
vas e as pessoas executando 
as tarefas mais cognitivas e 
que exigem mais destreza. 
Falando de mercado, ao 
olhar os relatórios de pro-
dutividade da indústria, 
divulgados mensalmente 
pelo IBGE, há segmentos 
que vem ganhando força 
e indicando um aumento 
importante de demanda. 
Alguns alimentos (3,3%), 
medicamentos (4,7%), pro-
dutos de limpeza e higiene 
pessoal (6%) estão entre 
os principais players de 
aumento. 

Para estas indústrias, 
além dos desafios acima, 
felizmente é necessário 
produzir ainda mais, e 
para isso, a automação é 
a resposta para melhorar 
a eficiência dos processos. 
Suponhamos, então, que 
uma fábrica precise au-
mentar muito a produção 
rapidamente para suprir 
uma maior demanda. Nesse 
caso, é possível identificar 
as etapas que precisam ser 
otimizadas e então adaptar 
o uso dos robôs nelas. 

Um cobot que antes era 
usado para paletização 
pode ser inserido no em-
pacotamento com uma 
mudança de aplicação que 
é significativamente mais 
simples e mais rápida quan-
do comparado a robótica 
convencional. Com tudo 
isso, a lição que fica é que 
os cobots são comprovada-
mente a grande ferramenta 
para auxiliar as pessoas e 
executar tarefas perigosas, 
não ergonômicas ou que 
exponham as pessoas a 
riscos indesejados. 

Quem automatizar pe-
las razões certas, sofrerá 
menos as intempéries do 
mercado. 

(*) -É gerente regional da Universal 
Robots na América Latina, empresa 

dinamarquesa líder na produção 
de braços robóticos industriais 

colaborativos.

Denis Pineda (*) 

Portal de Empregos
o Portal de Empregos Sintel-

mark visa unir a expertise de 
recrutamento com tecnologia 
de ponta para aproximar as 
empresas aos profissionais 
em busca de oportunidades 
no setor, de forma inteligente 
e assertiva. "Com o Portal de 
Empregos, queremos garantir 
assertividade nas contratações 
e reduzir consideravelmente os 

custos e o turnover dentro das 
organizações", comenta Lau-
rent Delache, diretor adminis-
trativo e social do Sintelmark. O 
Portal de Empregos Sintelmark 
já está disponível para receber 
cadastros de currículos e de 
novas oportunidades no setor. 
Para mais informações, acesse: 
https://www.reachr.com.br/
sintelmark.
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D - Caderno Inteligente 
O Brasil ganhou um novo representante de peso no mercado de papelaria 
europeu. O Caderno Inteligente, empresa líder e pioneira no segmento 
de caderno de discos no país, começou a exportar seus produtos para 
Portugal e Espanha. A partir de agora, os cadernos de discos 100% 
artesanais e 100% produzidos no Brasil já estão sendo comercializados 
em diversos pontos dos dois países europeus. Entre os modelos mais 
procurados estão a linha em tons pastel, sucesso de vendas também 
por aqui. Com a chegada ao mercado internacional, a empresa teve 
um crescimento de 100% nas vendas, em comparação ao mesmo mês 
do ano passado. A expectativa para 2021 é expandir ainda mais e levar 
o caderno para outros países da Europa. Saiba mais em: (www.cader-
nointeligente.com.br).

E - Ensino de Matemática 
Estão abertas as inscrições no processo seletivo para o mestrado profis-
sional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas da 
UFSCar, na área de Ensino de Matemática. O curso é voltado a professores 
em exercício nos níveis Fundamental e Médio. Estão sendo oferecidas 10 
vagas para o polo do Campus São Carlos e 10 para o Campus Sorocaba. 
As aulas presenciais do curso serão realizadas nos semestres letivos e nos 
períodos de recesso escolar. Nos semestres letivos, serão concentradas 
em um único dia da semana, às sextas-feiras, com início em março. O 
detalhamento do processo de inscrição e outras informações estão em 
(www.ppgece.ufscar.br). 

F - Imigração para Brasileiros
O Canadá está se abrindo novamente para a economia com a 
aceitação de imigrantes no país. Hoje, o país oferece mais de 60 
programas de imigração para brasileiros e muitos deles já com 
emprego garantido. Pensando nisso, a Cebrusa, empresa com so-
luções de imigração no país, irá fazer entre os dias 30/11 e 06/12, 
a Maratona “Do Brasil ao Canadá”, evento 100% online e gratuito 
que mostra de maneira prática e clara como morar legalmente por 
lá. O evento terá seis lives, três aulas e uma super conferência de 
encerramento, tudo isso distribuído ao longo de sete dias. Morar no 
Canadá é muito simples quando você sabe o que precisa ser feito. 
Se você tem esse sonho de morar em um país de primeiro mundo, 
a maratona te mostra o caminho pra que isso aconteça. Acese o 
link: (https://maratona.seufuturocanada.com.br/insc_mbc4_org) e 
clique em “quero participar”. 

A - Panificação Artesanal
De uma maneira geral, padarias artesanais são consideradas 
comércios de sucesso e de ótima rentabilidade, mas a abertura 
deste tipo de estabelecimento tem suas particularidades e exige 
um investimento significativo. Com sua expertise vinda da Fran-
ça, país especialista em pães, e aplicada com sucesso no Brasil, a 
France Panificação decidiu abrir um curso de empreendedorismo 
em panificação com início em 2021. O objetivo é incentivar peque-
nos empreendedores e interessados em panificação a abrirem sua 
própria panificadora voltada para a produção de produtos de alto 
padrão. O curso conta com cinco etapas gradativas: A estrutura 
do negócio; Venda e investimento; Plano de negócios; Formação 
de funcionários; e Financiamento do projeto. Mais informações 
em: (www.francepanificacao.com.br). 

B - Sistema Judiciário
A Tibco, líder global em dados corporativos, patrocina o Congresso 
de Inovação no Poder Judiciário & Controle (CONIP), conferência 
virtual que começa nesta terça (1) e vai até sexta-feira (4), para 
discutir a inovação e modernização nos processos do sistema ju-
diciário. Profissionais de todo o país participarão do evento, entre 
CIOs e gerentes de TI, membros de tribunais superiores, estaduais 
e regionais, membros de firmas de auditoria, defensores públicos, 
órgãos públicos e empresas privadas, entre outros. O evento objetiva 
gerar discussões, abrir debates, inspirar tendências e apresentar 
projetos e estudos de caso. Inscrições e mais informações: (www.
conipjud.com.br).

C - Programa de Estágio 
A Ecolab abriu inscrições para o Programa de Estágio 2021. As 
oportunidades são para as áreas de Produção, Manutenção/Melhoria 
Contínua, Logística e Serviços ao Cliente nas unidades da empresa 
em Barueri e Suzano (SP). É uma oportunidade de desenvolvimento 
e objetiva estimular a formação de um time diverso, por meio de 
uma abordagem inclusiva de contratação. O candidato deve estar 
cursando, a partir do segundo ano, Engenharia (Mecânica, de 
Produção, Civil ou Engenharia Química), Administração, Econo-
mia ou Ciências da Computação. Além da bolsa auxílio, a Ecolab 
oferece assistência médica, seguro de vida, refeitório no local de 
trabalho, vale-transporte e Gympass. Inscrição em: (https://bit.ly/
EcolabProgramaEstagio).

G - Pitch Online 
A Venture Builder Organica 10x4x3, criada por profissionais com anos de 
experiência no mercado digital, vendas e estruturação de startups, abre 
inscrições para o Pitch Ten, um dia de apresentações de negócios disrup-
tivos – O Pitch Day da 10x4x3. O evento, online acontece no próximo dia 
11, a partir das 8h30, e objetiva reunir empreendedores e entusiastas da 
Nova Economia para um encontro com executivos que já cresceram 10 
vezes em um ano nas suas startups. As startups que quiserem apresentar 
seus negócios ao time de especialistas da 10x4x3 que se destacam criando 
e acelerando startups ou liderando equipes corporativas em seu caminho 
para a transformação digital, devem cadastrar-se, enviando seu pitch deck. 
Inscrição pode ser feita pelo site: (pitchten.organica.digital).

H - Futebol da Globo 
A Hypera Pharma, uma das maiores empresas farmacêuticas nacionais e 
também uma das principais investidoras em marketing e publicidade do 
Brasil, renovou o patrocínio à programação de futebol da TV Globo para 2021. 
A capacidade de investimento em publicidade e propaganda da companhia 
aumentou com a entrada, neste ano, de Buscopan e Buscofem em seu portfólio, 
permitindo que suas marcas possam manter sua forte presença em mídia 
tradicional enquanto aumentam sua presença em meios digitais, buscando 
melhor equilíbrio de mix de meios para acompanhar o comportamento do 
consumidor. A continuidade do patrocínio consolida a presença da Hypera 
Pharma no universo do futebol, incluindo o investimento de R$ 300 milhões 
para explorar, por 20 anos, os naming rights da Neo Química Arena. 

I - Jornalismo Regional 
Começa nesta terça (1) e vai até quinta-feira (3), totalmente online, a 
programação que irá contemplar o 3º Fórum de Jornalismo Regional e 
Comu nitário, o 3º Fórum de Jornalismo Especializado, o 6º Prêmio Especia-
listas e a 10ª premiação da Pesquisa Empresas que Melhor se Comunicam 
com Jornalistas. Além dos jornalistas premiados, contamos com um time 
de palestrantes que apresentarão as principais reflexões e tendências que 
vem moldando as relações da sociedade com a imprensa e do futuro do 
mercado de comunicação. Serão três dias de debates e premiações voltadas 
para a evolução e o reconhecimento do jornalismo brasileiro. Inscrição e 
mais informações: (www.jornalismoespecializado.inf.br).  

J - Programa de Trainee 
A Aegea, uma das maiores empresas de saneamento privado no país, 
abriu inscrições, para seu programa de trainee 2021. O objetivo é re-
crutar jovens recém-formados para um intensivo programa de 18 meses 
de desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais para 
compor a liderança da empresa. Devem ser formados entre dezembro 
de 2016 e dezembro 2019, com bacharelado nos cursos de Engenharia, 
Matemática, Estatística, Ciências Econômicas, Sistemas da Informação, 
Ciências da Computação e Análise de Sistemas. Ter disponibilidade para 
viagens e mobilidade para mudar para qualquer cidade e/ou estado, 
domínio do pacote Office e inglês intermediário são os demais requisitos 
para participar da seleção. Inscrições (www.aegea.across.jobs).

A Covid-19 não irá 
desaparecer tão cedo

O princípio que 
norteia as ações 
de um bom gestor 
público deve ser, 
em tese, proteger, 
promover e 
salvaguardar 
os interesses da 
população

Ou seja, colocar os in-
teresses do cidadão 
acima de interesses 

pessoais. Um gestor com 
esse compromisso transfor-
ma vidas, muda realidades 
e coloca o interesse público 
em primeiro lugar. Não 
importa quão grave seja o 
desafio. Não sou político e 
nem tenho pretensões po-
líticas. No entanto, não po-
deria deixar de reconhecer 
um prefeito que recebeu 
uma das maiores votações 
do Brasil, percentualmente 
falando. 

De acordo com o TSE, 
o dr. Cassio Prado, foi 
reeleito prefeito de Por-
to Feliz, no interior de 
São Paulo, com 92% dos 
votos válidos. Alguém irá 
indagar: qual agência de 
marketing ele contratou 
para obter um resultado 
tão expressivo? Não con-
tratou nenhuma agência. 
Como médico, desde o 
início da pandemia, ele se 
colocou na vanguarda do 
combate ao Coronavírus 
no Brasil. Dessa forma, 
Porto Feliz tornou-se um 
dos municípios com mais 
baixos índices de óbitos 
em decorrência da doença.

Com uma população de 
aproximadamente 52 mil 
habitantes, a cidade regis-
trou um total de 2.261 casos 
de pacientes infectados até 
o final da primeira quinzena 
de novembro, sendo que 
2.241 foram curados e 15 
apenas deles vieram à óbito. 
Usando dados do Ministé-
rio da Saúde, o Brasil tem 
210 milhões de habitantes, 
com um índice de 79 óbitos 
por Covid-19 em 100 mil 
habitantes. 

Porto Feliz, por sua vez, 
está muito abaixo da média 
nacional. Assim, se Porto 

Feliz fosse o Brasil, terí-
amos por volta de 59 mil 
óbitos em todo o país, em 
vez de 165 mil. Isso significa 
que mais de 100 mil vidas 
teriam sido poupadas se-
guindo o protocolo utilizado 
nessa cidade que merece 
ter o nome de Porto Feliz. 
Mas qual é o segredo desse 
resultado? 

A baixa taxa de mortali-
dade só foi possível porque 
a atual gestão do município 
agiu de forma corajosa, 
desenvolvendo ações para 
o tratamento precoce da 
doença, administrando 
um kit de medicamentos 
assim que identificados os 
primeiros sintomas. Isso 
impediu que os infectados 
pela doença tivessem seus 
estados agravados para as 
fases 2 e 3 da doença.

É corajosa, pois, a inicia-
tiva do Dr. Cássio Prado, 
que se colocou como de-
fensor do tratamento com 
medicamentos que foram 
amplamente criticados, 
priorizando salvar a vida 
dos pacientes e dos cida-
dãos, ainda que isso signifi-
casse ir contra a orientação 
original para que os infecta-
dos só procurassem ajuda 
médica caso os sintomas se 
agravassem. 

Tudo indica que essa pan-
demia e os efeitos adversos 
da Covid-19 não irão desa-
parecer tão cedo. Em vários 
países desenvolvidos temos 
visto a segunda onda da 
pandemia voltar tão forte 
quanto a primeira. Isso sig-
nifica um grande alerta para 
os gestores públicos e para 
que possam tomar medidas 
pontuais para salvaguardar 
sua população contra essa 
doença que tem tratamento 
satisfatório e eficaz, desde 
que o paciente receba aten-
dimento imediato. 

É um alerta também para 
a população de que não 
podemos baixar a guarda e 
nos descuidar das medidas 
preventivas necessárias. 
Afinal, tudo indica que o ano 
de 2021 ainda será marcado 
por essa trágica pandemia.

(*) - É empreendedor social, 
professor, escritor e fundador do 

projeto social Brasil do Bem.

Carlos Wizard Martins (*)

Os preços dos produtos da 
cesta da pandemia, elaborada 
pela FecomercioSP, continua-
ram em alta em novembro, fe-
chando o mês inflacionados em 
11,43% na comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do. Assim como em outubro, 
quando a cesta estava 9,98% 
mais cara, a elevação é puxada 
principalmente pelo grupo de 
Alimentação e Bebidas – cujos 
preços cresceram 23,56%.

A cesta da pandemia é uma 
elaboração da FecomercioSP 
com base nos dados do IPCA-
15 para mensurar o desem-
penho dos preços de produ-
tos considerados essenciais 
para a subsistência em um 
momento de crise. Itens 
básicos estão entre os que 
mais tiveram aumentos nos 
preços: o arroz, por exemplo, 
está 65,63% mais caro agora 
do que em novembro do ano 
passado, assim como o feijão 
carioca (46,30%), o músculo 
bovino – considerado uma 
carne de “segunda” (44,58%) 
e o leite (33,45%).

Produtos do hortifruti 
também seguiram em alta 
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Com o resultado, a con-
fiança do empresário 
da indústria brasileira 

chegou a 113,1 pontos, em 
uma escala de zero a 200 
pontos, o maior valor desde 
outubro de 2010 (113,6 pon-
tos). Doze dos 19 segmentos 
industriais pesquisados pela 
FGV registraram aumento da 
confiança. 

Quinze setores estão em 
nível acima de fevereiro des-
te ano, ou seja, do período 
pré-pandemia. O Índice de 
Situação Atual, que mede a 
confiança no presente, au-
mentou 4,5 pontos e atingiu 
118,2 pontos, o maior valor 
desde dezembro de 2007 
(118,9 pontos). Já o Índice 
de Expectativas, que mede 
a confiança no futuro, caiu 
0,7 ponto, passando para 
107,9 pontos. Um dos in-
dicadores que se destacam 

De maneira geral, a demanda foi considerada como forte e o 
indicador de estoques bateu novo recorde.
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Contrato de 
aluguel poderá ser 
reajustado em 24,5%

O contrato de aluguel em 
andamento, com aniversá-
rio em dezembro e reajuste 
pelo IGP-M, medido pela 
FGV, poderá ter seu valor 
atualizado em 24,52%. Com 
a alta de 3,28% no mês de 
novembro, fecha-se o com-
portamento dos preços no 
período de 12 meses com-
preendido entre dezembro 
de 2019 e novembro de 
2020. Este é o maior percen-
tual de reajuste dos últimos 
17 anos. Em julho de 2003, 
o IGP-M foi de 25,25%. 

O IGP-M é eleito como um 
dos principais indicadores 
para reajustes contratuais 
por ser divulgado ainda 
dentro do mês de referência. 
Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP 
divulga mensalmente o fator 
de atualização, que, no caso, 
é de 1,2452. Para atualizar 
um aluguel de R$ 1.500,00 
que vigorou até novembro 
de 2020, realiza-se a multi-
plicação de R$ 1.500,00 por 
1,2452, que resultará em R$ 
1.867,80 a ser pago no final 
do mês de dezembro de 2020 
ou início de janeiro de 2021 
(AI/Secovi).

Confiança da indústria atinge 
maior valor em dez anos, diz FGV
O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 1,9 ponto de 
outubro para novembro

dores de produção prevista 
e emprego previsto, ambos 
permanecem em nível ele-
vado, sugerindo que tanto 
a produção como o pessoal 
ocupado continuariam au-
mentando nos próximos três 
meses. 

A boa notícia é o avanço 
do indicador de tendência 
dos negócios que, embora 
não tenha recuperado total-
mente as perdas observadas 
em março e abril - mostrando 
que ainda há cautela por 
parte dos empresários -, 
sinaliza que o setor esteja 
mais otimista para o início 
de 2021 do que estava para 
2020”, disse a economista da 
FGV Renata de Mello Fran-
co. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada ficou 
relativamente estável ao 
passar de 79,8% para 79,7% 
(ABr).

na pesquisa é o nível dos 
estoques das empresas que 
subiu 12 pontos, para 126,2 
pontos, o maior valor da série 
histórica. 

A parcela de empresas 
que avaliam os estoques 
como insuficientes saltou 
de 10,6% para 15,7%, en-
quanto as que avaliam os 

estoques como excessivos 
caiu de 9,6% para 8,0%. “De 
maneira geral, a demanda foi 
considerada como forte e o 
indicador de estoques bateu 
novo recorde. Pelo lado das 
expectativas, houve ajuste, 
mas a maioria dos segmentos 
ainda apresenta otimismo. 
Apesar da queda dos indica-

Preço do arroz subiu 65% em um 
ano e encabeçou a inflação

em novembro, como a maçã, 
cujo preço subiu 37,35% em 
relação ao mesmo mês de 2019, 
e a laranja, que ficou 21,64% 
mais cara. A inflação foi ainda 
maior em itens como o repolho 
(56,66%) e atingiram ainda o 
brócolis (30,67%) e a batata 
(19,69%). Dos 29 produtos 
listados no grupo de Alimenta-
ção em domicílio, apenas dois 
registraram queda no preço: a 
cerveja (-3,72%) e a cenoura 
(-2,97%).

Especificamente no caso do 
arroz, cuja inflação chama mais 
atenção, a Federação observa 
que a valorização do dólar 
frente ao real é outro fator 

que influencia na variação 
para cima, já que o câmbio 
favorece mais a destinação 
da produção nacional para o 
mercado externo. No enten-
dimento da FecomercioSP, 
a inflação dos preços de ali-
mentos deve permanecer nos 
próximos meses, puxada pela 
demanda maior, pelas redu-
ções pontuais na produção e 
pelo fator cambial. Por outro 
lado, produtos de grupos 
como Vestuário (-2,20%) 
e Transportes (-1,38%) 
caíram, enquanto Despesas 
Pessoais (0,24%) e Saúde 
(0,80%) se mantiveram es-
táveis (AI/FecomercioSP).

Itens básicos, como 
o arroz, estão entre 
os que mais tiveram 

aumentos nos 
preços. 
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O ecossistema esportivo 
está cheio de gargalos 

Os desafios do setor 
podem se tornar 
oportunidades 
de negócios 
disruptivos para os 
empreendedores.

Quem acompanha 
minimamente o es-
porte no Brasil, com 

certeza se sensibilizou com 
o desabafo que a jogadora 
Nini Baciega, capitã do Clu-
be Atlético Taboão da Serra 
(CATS), fez após o time 
sofrer uma derrota de 29 a 0 
contra o São Paulo durante 
o Campeonato Paulista de 
Futebol Feminino. 

No intervalo da partida, 
que ocorreu no final do mês 
de outubro, a atleta chamou 
a atenção para a falta de 
apoio, estrutura, salários e 
materiais esportivos para 
que a equipe disputasse 
uma competição em pé 
de igualdade. Assim como 
aconteceu em outras esfe-
ras da nossa economia, a 
crise gerada pela pandemia 
do novo Coronavírus resul-
tou no cancelamento e na 
suspensão de patrocínios 
pelo Taboão da Serra, na 
saída de jogadoras e na falta 
de dinheiro para realizar 
testes da Covid-19 para que 
os treinos fossem liberados. 

Essa realidade não é ex-
clusiva do clube e engloba 
diversas entidades brasilei-
ras que se viram em meio às 
demissões, ao adiamento de 
eventos e jogos sem torci-
da. O cenário não é nada 
animador. Com o relato da 
esportista, muita gente se 
solidarizou com a situação, 
mandando mensagens de 
incentivo e realizando va-
quinhas virtuais a fim de 
arrecadar recursos para 
ajudar as meninas. 

O caso, que tomou conta 
dos noticiários na época, 
veio para reforçar que o 
ecossistema esportivo está 
cheio de gargalos e que os 
desafios do setor podem se 
tornar oportunidades de 
negócios disruptivos para 
os empreendedores que 
não tem medo de arriscar. 
Ao mesmo tempo que o seg-
mento de sports techs vem 
crescendo em ritmo cons-
tante no Brasil, vejo que o 
setor ainda está em estágio 
embrionário aos olhos dos 
entusiastas, devido a uma 

série de questões culturais 
e estruturais do nosso país. 

Talvez, se as inovações 
voltadas para o mundo es-
portivo fossem amplamente 
divulgadas e abraçadas 
pelas instituições, haveria 
outros caminhos para os 
atletas tentarem conquis-
tar algum tipo de auxílio. 
Existem diversas iniciativas 
que, por meio da tecnologia, 
se propõem a estimular o 
relacionamento entre os 
profissionais e os clubes, 
faculdades, confederações 
e players do segmento. 

Quem procura inovar e 
utilizar tecnologias para 
auxiliar na carreira, seja na 
busca por um patrocínio ou 
até mesmo para melhorar a 
performance, está um passo 
à frente de sair da zona de 
conforto e mergulhar de 
cabeça em resultados firmes 
e duradouros. E não há 
negócios voltados somente 
para o futebol: a cartela é 
bastante vasta. 

Grandes mercados não 
são construídos do dia para 
a noite e o acontecimento de 
Taboão da Serra nos indica 
que devemos continuar. Se 
tudo der certo, a história da 
Nini tem tudo para desper-
tar o interesse dos empresá-
rios para o esporte no Brasil 
e fazer com que companhias 
abram seus horizontes. Se 
atletas de elite do país en-
contram dificuldades para 
firmar contratos, não é di-
fícil imaginar os empecilhos 
enfrentados por quem está 
começando. 

Temos atividades esporti-
vas específicas que vivem de 
picos de visibilidade e que 
por não serem tão populares 
tornam trabalhoso e exaus-
tivo chamar a atenção por 
aí. O caminho é longo, mas 
desistir não pode ser uma 
opção. Desejo que a menta-
lidade das empresas ganhe 
um olhar diferenciado e que 
fique claro que tem muita 
gente nova desenvolvendo 
a performance individual 
para ter mais visibilidade. 

O filme que assistimos 
hoje não é dos melhores, 
mas pode ganhar um novo 
capítulo daqui para frente. 
Veremos! 

(*) - É CEO da Atletas Now, Sports 
Tech que por meio de uma plataforma 
digital conecta atletas e profissionais 

de esporte a oportunidades 
e players do setor. 

José Pedro Mello (*)

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

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: ILTON ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clodoaldo Alves Nascimento e de Ana Paula 
Silva de Lima. A pretendente: RAFAELA DE FÁTIMA COSTA CORREIA, profissão: 
diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 13/05/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro dos Santos Correia e de Eliene 
Paulina Costa.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEONARDO FELIPE DE JESuS, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo dos Anjos de Jesus e de Maria 
Francinete da Silva Pereira. A pretendente: ThAíS DA SILVA SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/08/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Miguel da Silva 
e de Patricia Santos Tourinho.

O pretendente: LEVí GOMES DA SILVA FILhO, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 10/09/1985, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Leví Gomes da Silva e de Sônia Maria Cavalcante. 
A pretendente: JuSCINEIDE FERNANDES SIMEãO, profissão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 28/04/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juciêr Livino Simeão e de Lucineide 
Fernandes Simeão.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Este é o novo serviço 
disponibilizado pelos 
Cartórios de Notas 

do Brasil, que passam a 
realizar a certificação de 
cópias de forma online pelo 
site (https://www.cenad.e-
notariado.org.br/), módulo 
integrante da plataforma 
de atos notariais eletrônicos 
chamada e-Notariado, e que 
possibilita a realização de 
atos de escrituras e procura-
ções por videoconferência. 

O novo recurso permite a 
materialização e a desmate-
rialização de autenticações 
em diferentes cartórios, 
torna mais rápido o envio do 
documento certificado para 
pessoas ou órgãos e verifica 
a autenticidade do arquivo 
digital. O módulo da Central 
Notarial de Autenticação 
Digital, disponível no e-No-
tariado - plataforma regula-
mentada pelo Provimento nº 
100/20 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) -, é gerido 
pelo Colégio Notarial do Bra-
sil - Conselho Federal (CNB/
CF), entidade que reúne os 
Cartórios de Notas do País. 

A Central foi definida pelo 
Conselho como o único meio 
nacional válido para autenti-

O novo recurso torna mais rápido o envio do documento 
certificado para pessoas ou órgãos, e verifica a autenticidade 

do arquivo digital.
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O Grupo Rio Vermelho é considerado um dos dez maiores 
atacadistas distribuidores do Brasil, contando com 22 mil 
clientes em seis Estados. Diante da alta demanda e dinamici-
dade do dia a dia, o Grupo sentiu a necessidade de otimizar 
seus processos logísticos para reduzir os erros e o tempo de 
execução das atividades. Para apoiar este gerenciamento, o 
Rio Vermelho adotou o WMS (Warehouse Management Sys-
tem) da onBlox, empresa do Grupo Máxima, responsável por 
automatizar e controlar os processos logísticos, da expedição 
à entrega. 

A escolha se deu em razão da proposta diferenciada do onBlox, 
que disponibiliza uma plataforma para ser implementada em 
fases. Isso possibilitou que o Grupo Rio Vermelho adquirisse 
cada parte da solução de acordo com as suas necessidades. O 
controller da Rio Vermelho, Luciano Teles, explica que além 
dessa vantagem, a solução WMS da onBlox é disponibilizada 
na nuvem, livrando a operação de manter uma infraestrutura 
interna dedicada para rodar o software. Antes da adoção do 
WMS, o atacadista realizava os processos logísticos manual-
mente. 

A separação dos produtos era feita sem automatização, 
com a emissão de um relatório impresso. Atualmente, isso é 
executado com celulares, otimizando toda a atividade com a 
funcionalidade de voice picking dentro da própria aplicação da 
onBlox, que executa a separação de mercadorias por comando 
de voz, permitindo maior ganho de tempo e redução de erros 
durante a etapa logística. 

Outra mudança promovida envolve a entrada das mercado-
rias no Centro de Distribuição. Sem um software logístico, a 
conferência dos produtos era realizada no momento da entrada 
no box. Com o WMS, isso já pode ser feito de maneira otimi-
zada, ou seja, os itens podem ser recebidos e armazenados 
na mesma etapa, o que permite rastrear o processo e evitar a 
divergências de produtos. 

Por conta da facilidade atribuída à etapa de recebimento 
das mercadorias, que passou a realizar duas fases em um só 
momento, o Grupo Rio Vermelho conseguiu reduzir os gastos 
com papel. Além disso, outra mudança foi a redução da equipe 
de recebimento, sendo necessário apenas 50% do time após os 
novos procedimentos, direcionando as pessoas para atividades 

O ganho de agilidade nos processos resultou no corte 
de 30% no tempo de execução das atividades.
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Cartórios passam a 
autenticar documentos 

de forma digital em blockhain
Autenticação de documento por meio eletrônico assegurada por sistema na rede blockchain

Para realizar este serviço, 
o usuário deve solicitar a 
autenticação digital a um 
Tabelionato de Notas de 
sua preferência e enviar o 
documento por email, caso 
o original seja digital. Caso 
o documento a ser auten-
ticado seja físico, é neces-
sário levar o impresso ao 
cartório para digitalização 
e autenticação. Ao receber 
o documento por meio da 
plataforma, que segue as 
normas de territorialidade 
para distribuição dos ser-
viços, o tabelião verifica a 
autenticidade e a integri-
dade do documento. 

A autenticação notarial irá 
gerar um registro na plata-
forma, que conterá dados 
do notário ou responsável 
que a tenha assinado, a 
data e hora da assinatura, 
e código de verificação. O 
usuário, então, receberá um 
arquivo PDF assinado digi-
talmente pelo cartório. O 
envio do arquivo poderá ser 
feito por e-mail, WhatsApp 
ou outro meio eletrônico. 
A operação é assegurada e 
validada pelo Notarchain - 
rede blockchain exclusiva 
do notariado (AI/CNB).

cação digital de documentos. 
O ato deve ser feito a partir 
do título original, ou seja, 
se for originalmente físico, 
o usuário deve apresentá-lo 
ao Cartório de Notas para 
digitalização e, se for digital, 
poderá ser enviado digital-
mente para autenticação. 

Presidente do Colégio No-
tarial do Brasil, Giselle Oli-
veira de Barros explica que o 
novo procedimento permite 
ao usuário trabalhar com o 
documento eletrônico, mas 
com segurança jurídica. 

“Após o documento ser 
autenticado, ele pode ser 
enviado eletronicamente 

- por email, whatsapp ou 
qualquer outro meio - a 
órgãos públicos ou pessoas 
físicas e jurídicas para a 
concretização de negócios, 
tendo o mesmo valor que o 
documento original, físico 
ou digital, apresentado pelo 
cidadão”, explica. O sistema 
e-Notariado, responsável 
por hospedar a Central 
Notarial de Autenticação, 
oferece ainda os serviços 
de assinatura digital de 
escrituras, procurações, 
atas notariais, testamentos, 
além de realizar separações 
e divórcios extrajudiciais de 
forma virtual. 

Por que substituir processos manuais 
por ferramenta de gerenciamento?

mais estratégicas. Outro benefício está no ganho de confia-
bilidade e agilidade nos processos, que resultou no corte de 
cerca de 30% do tempo de execução das atividades. Em um 
mercado competitivo, ter acesso à informação de maneira 
rápida é essencial para traçar novas estratégias. 

Teles afirma que, dentre os ganhos com a ferramenta, um 
dos mais importantes está relacionado ao acesso dos dados. 
“Um gestor consegue enxergar a operação e os problemas 
em tempo real, além de obter indicadores de performance 
da equipe. A qualquer momento é possível saber como está 
o Centro de Distribuição e sua ocupação, o que tem de ocio-
sidade e quais produtos estão próximos do vencimento, por 
exemplo”, explica o controller. 

O propósito da onBlox é facilitar a logística das empresas, 
que é a etapa responsável pelos gastos mais elevados para 
uma companhia. Com as soluções implementadas em blocos, é 
possível adquirir a ferramenta a partir da necessidade individual 
de cada negócio. “A adoção de um software logístico aprimora 
as estratégias, que se tornam mais assertivas, melhorando a 
produtividade da equipe, reduzindo custos e erros”, explica 
Fabrício Santos, diretor executivo da onBlox e especialista 
em logística há 20 anos. 

Fonte e mais informações: (https://www.grupomaximaas-
sistencia.com/).

Fabiany Lima (*)
 
Deve-se listar o que se pretende na hora 

de calcular quanto precisará. 
No mercado nacional e internacional, o que 

mais nos deparamos é com investimentos 
em startups e empresas de inovação em 
números redondos: R$ 400 mil, R$ 500 mil, 
um milhão... Tais número “cabalísticos” são os 
mais frequentemente pedidos por empreen-
dedores que costumam buscar por aportes. 

Mas, mais do que pensar em um “número 
mágico”, o que esses empresários devem 
se preocupar é em definir onde esse mon-
tante será aplicado e como. Essa é uma 
pergunta que muitos investidores fazem 
e, infelizmente, acabam não recebendo 
respostas precisas. E aí que moram muitas 
frustrações em rodadas de investimentos. 

Quando uma pessoa ou grupo tem um 
valor a ser aplicado e resolve fazê-lo em 
startup, é necessário que se tenham ga-
rantias mínimas de que o valor será pro-
priamente usado. E, com esse objetivo, o 
fundador precisa saber calcular e planejar 

o que fazer com esse montante. Como 
empreendedora em série e atualmente 
consultora de investimentos, entendo 
que a definição do “quanto” deve partir 
do “para que”. 

Seja para manter a operação por um 
tempo, aumentar a base de clientes (com o 
time adicional) ou melhorar campanhas de 
marketing e alcance da marca, o alvo deve 
existir, sendo calculado com base no valor 
fixo indispensável para continuar rodando 
independente de ter receita, já projetando 
um cenário de pelo menos 12 meses. 

Dentro dessa previsão, deve-se incluir 
previsão de receita e reinvestimento adi-
cional para o crescimento do negócio. Em 
alguns casos, é preciso ainda fazer alguns 
direcionamentos específicos (em time ou 
patente, por exemplo) e, para isso, deve-se 
pensar e listar o que se pretende na hora de 
calcular quanto precisará de investimento. 

Vale pensar no quanto quer crescer e 
acelerar, tentando sempre alcançar o break 
even (quando a receita é maior do que os 

custos fixos e variáveis) dentro do período 
em que considera para uma próxima ro-
dada de investimento. Esse momento de 
equilíbrio financeiro é super importante 
para o negócio e o torna mais interessante 
para os investidores, facilitando a chegada 
a uma próxima rodada. 

Pense, portanto, em três pontos princi-
pais: sobrevivência, break even e Milesto-
nes (o que quer alcançar com a rodada). 
Bem ou mal, atingindo as metas de vendas 
ou não, é preciso sobreviver, incluindo 
devidos pagamentos com os impostos e 
salários do time equivalentes ao merca-
do, deixando uma “gordura” caso precise 
remanejar custos. 

Lembre-se que o jogo do investimento 
é uma roda viva: uma vez que você entre, 
é uma constante - sempre tem que estar 
projetando e justificando o que fará nas 
rodadas seguintes. 

(*) - É diretora geral da DiliMatch, consultoria para 
investidores que aportam em iniciativas e para start-

ups que procuram por investimento 
(https://dilimatch.com/).

Como calcular quanto preciso de investimento?
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Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº. 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 28/04/2020. Horário: 14:00 horas. Local: Sede social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.902, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Mesa: Presidente: André Kissajikian; Secretário:
Carlos de Gioia. Convocação e Publicação: Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos dias 14, 15 e 16
de abril de 2020. Ordem do Dia: leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social findo em 31/12/2019. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo no final sido deliberado e aprovado pelos
acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o
seguinte: Deliberações: a) - Foram aprovadas as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras do Banco, representadas pelo Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração do Fluxo de Caixa,
relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados no Diário
Oficial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 17 de março de 2020,
tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quinto
(§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. As
Demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes nos termos
do parecer publicado juntamente com as mesmas. Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e acha-
da conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a
Assembleia. São Paulo, 28 de abril de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK 15-Empreendimentos e Participações
Ltda., representada por seu procurador, Carlos de Gioia, André Kissajikian, Vanda
Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia -
Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 400.639/20-8, em 25/09/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Realizada em: Data: 27/04/2020. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 - 19º andar,
Conjunto 1.903, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se
comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Com as declarações exigidas por
lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor Executivo da
empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente
que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto (§4º) do
Artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da
“Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas
as abstenções legais, o seguinte: Deliberações - 1) Aprovação da alteração dos Artigos, 2, 5, 9, 15, 16, 18, 19, 20,
parágrafo único do Artigo 21, renumeração dos Artigos 23 e 24 para Artigos 22 e 23, e Consolidação do Estatuto
Social, que passa a ter o seguinte teor: Estatuto Social da Comercial e Empreendimentos Brasil S/A. Capítulo
I - Da denominação, sede, fins e duração. Artigo 1 - A Comercial E Empreendimentos Brasil S/A é uma sociedade
anônima, que se regerá por estes estatutos e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2 - A sociedade
terá sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1903,
Cerqueira César, CEP 01418-100, podendo abrir e extinguir filiais, agências, depósitos, sucursais ou escritórios de
representações em qualquer localidade do país, por deliberação e a critério da Diretoria. Artigo 3 - A sociedade tem
por objeto: a locação de seus próprios bens imóveis, compra e venda de imóveis, incorporação imobiliária,
parcelamento do solo e desenvolvimento urbano, podendo ainda, participar em outras sociedades ou empreendimen-
tos, industriais, comerciais ou agrícolas, como acionista ou sócio quotista. Artigo 4 - O prazo de duração da soci-
edade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das ações. Artigo 5 - O Capital Social totalmente subscrito
e integralizado é de R$-63.115.652,00 (sessenta e três milhões, cento e quinze mil e seiscentos e cinquenta e dois
reais) dividido em 63.115.652 (sessenta e três milhões, cento e quinze mil e seiscentos e cinquenta e dois) ações
ordinárias, todas nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, observando quando de sua emissão
o disposto na legislação em vigor. Artigo 6 - Os títulos ou certificados representativos das ações da sociedade
serão sempre assinados por dois Diretores. Artigo 7 - A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações. Artigo
8 - A cada ação ordinária nominativa corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Da
administração. Artigo 9 - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 (dos) diretores, sendo 01
(um) Diretor Superintendente e 01 (um) Diretor sem designação especial, acionistas ou não, residentes no país, e
eleitos pela Assembleia Geral, que fixará a remuneração respectiva. Artigo 10 - A investidura no cargo de Diretor far-
se-á por “Termo”, lavrado e assinado no livro de Atas das Reuniões da Diretoria. Parágrafo Único - As atribuições
de cada diretor serão fixadas em Reunião da Diretoria. Artigo 11 - O prazo de mandato da Diretoria é de 03 (três)
anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - No caso de reeleição, a investidura dar-se-á pela própria
assembleia que os reeleger. Parágrafo Segundo - Vencido o mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus
cargos até a posse dos Diretores eleitos. Artigo 12 - Nos casos de impedimentos ou ausência temporária de qual-
quer um dos Diretores os remanescentes escolherão, dentre si, o substituto que exercerá as funções do substitu-
ído, cumulativamente, enquanto durar o impedimento ou ausência. Artigo 13 - Em caso de vaga de um dos cargos
da Diretoria, esta designará um substituto provisório até a realização da primeira Assembleia Geral, que então
deliberará sobre o provimento definitivo do cargo. O Diretor substituto designado permanecerá no cargo até o término
do mandato do substituído. Artigo 14 - A Diretoria reunir-se-á quando necessário, por convocação do Diretor Supe-
rintendente, e, na falta ou impedimento deste, por um Diretor sem designação especial, sendo as deliberações
tomadas por maioria de votos. Artigo 15 - Além das atribuições e poderes que a lei lhes confere, das fixadas em
reunião da Diretoria e das necessárias à realização dos fins sociais, caberá: I - Ao Diretor Superintendente, os mais
amplos poderes de administração, podendo: a)-convocar, instalar e presidir as Reuniões da Diretoria e as
Assembleias Gerais; b)-propor a fixação de dividendos e juros sobre o Capital Próprio, a ser distribuído aos acionis-
tas; c)- organizar o “Regulamento Interno” da sociedade; d)-tomar conhecimento dos Balancetes mensais; e)-deli-
berar sobre a criação de dependências; f)- representar a sociedade perante qualquer Instituição Financeira, inclu-
sive de crédito ou bancário, em geral, podendo abrir, movimentar e encerrar suas contas, depositar, retirar impor-
tâncias e valores, retirar e assinar talões de cheques, borderôs e demais papéis, celebrar contratos de qualquer
natureza, ajustando cláusulas e condições, enfim, praticando todos os atos operacionais hábeis a concretizar e dar
seqüência às correspectivas operações e contratos, assinando-os; g)-representar a sociedade, ativa e passiva-
mente, em Juízo ou fora dele, perante terceiros, inclusive participando em nome dela, com poder amplo de veto e
voto, em assembleias gerais de outras sociedades de que é membro, como sócia quotista ou acionista (podendo
também comprar e vender ações/quotas), como ainda perante quaisquer repartições públicas ou autoridades fede-
rais, estaduais ou municipais, requerendo o que necessário for, enfim, praticando todos os atos referentes aos seus
objetivos sociais e institucionais; h)-transigir, fazer acordo, receber valores numéricos, renunciar, desistir, confes-
sar dívidas, onerar ou alienar, por qualquer forma, os bens sociais móveis e imóveis, ou, ainda, adquirir bens dessa
natureza, assinando termos, compromissos, cessões, escritura de venda-e-compra, alienação fiduciária, inclusive
de imóveis e demais documentos pertinentes de tais atos; i)-constituir advogados com os poderes da cláusula
ad judicia, para o Foro em geral, inclusive com poderes especiais, quando for o caso; j)-nomear e constituir em nome
da sociedade, mandatários ou procuradores, especificando nos respectivos instrumentos, a vigência, os atos e
operações que poderão praticar. II - Ao Diretor sem designação especial compete: a)-executar as atribuições que
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lhes forem cometidas em reunião da Diretoria; b)- assinar com o Diretor Superintendente títulos ou cautelas repre-
sentativos das ações da sociedade; c)- constituir advogados com os poderes da cláusula ad judicia. Artigo 16 - A
sociedade considerar-se-á obrigada ou exonerará terceiros de responsabilidade para com ela: a)-pela assinatura
isolada do Diretor Superintendente; b)-pelas assinaturas conjuntas de um Diretor sem designação especial e a de
um procurador; c)-pela assinatura de um procurador com expressos poderes. Parágrafo Primeiro - Os procuradores
serão sempre nomeados e constituídos pelo Diretor Superintendente, na forma do disposto na letra “j” do Artigo 15
destes Estatutos, em nome da sociedade com poderes específicos nos respectivos instrumentos, nestes contendo
os atos e operações que poderão praticar, sempre nos limites e alcance dos poderes constantes do referido dispo-
sitivo estatutário e mandato decorrente. Parágrafo Segundo - São expressamente vedados, sendo nulos e
inoperantes em relação à sociedade os atos de qualquer dos Diretores, procuradores ou funcionários que a envol-
vam em negócios estranhos aos objetivos sociais, tais como, fiança, avais, endossos ou quaisquer garantias em
favor de terceiros. Capítulo IV - Da Assembleia Geral. Artigo 17 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando necessário, ob-
servado os preceitos legais nas respectivas convocações. Artigo 18 - Observadas as prescrições legais, a Assem-
bleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Superintendente, o qual escolherá um dos acionistas presentes
para secretariar os trabalhos da mesa. Parágrafo Primeiro - Na falta, ausência ou impedimento do Diretor Superin-
tendente, a Assembleia Geral será instalada por um Diretor sem designação especial ou por um membro do Conselho
Fiscal ou ainda, por um acionista, conforme tenha sido convocada. Em seguida, os acionistas elegerão o Presidente
da Assembleia Geral, o qual convidará um dos presentes para servir como secretário. Parágrafo Segundo - Os
acionistas só poderão tomar parte nas discussões e deliberações da Assembleia Geral provando sua identidade e
seus procuradores só poderão representá-lo quando houverem depositado, na sede social, os respectivos instru-
mentos de mandato, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para aquela reunião. Capítulo V - Do Conselho Fiscal.
Artigo 19 - O Conselho Fiscal será não permanente, sendo instalado a pedido dos acionistas e possui as compe-
tências, responsabilidades e deveres definidos em lei. O funcionamento do conselho fiscal terminará na primeira
assembleia geral ordinária após a sua instalação, podendo seus membros ser reeleitos. Artigo 20 - O conselho fiscal
compor-se-á de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, eleitos pela assembleia geral. Parágrafo Primeiro
- A remuneração dos membros do conselho fiscal será fixada pela assembleia geral que os eleger. Parágrafo Segun-
do - O conselho fiscal reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros,
lavrando-se em ata suas deliberações. Capítulo VI - Do Balanço, Lucros e sua aplicação. Artigo 21 - Os lucros ou
prejuízos serão apurados em Balanço Geral realizado em 31 de dezembro de cada ano e do Lucro Bruto serão
abatidas as Provisões necessárias. Parágrafo Único:- Do lucro líquido apurado em cada balanço serão destinados:
a)-5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva Legal até alcançar 20% (vinte por cento) do Capital Social; b)-25%
(vinte e cinco por cento) a título de dividendo aos acionistas, ao ano não cumulativo, de acordo com os resultados
obtidos; c)-a título de participação nos lucros à Diretoria, e, respeitadas as disposições legais, importância de até
0,1 (um décimo) sobre o lucro líquido para ser distribuída de comum acordo entre seus membros, tal como contempla
o art. 152, §§ 1º e 2º da lei 6.404. d)- o saldo que porventura houver, ficará à disposição da Assembleia Geral, a qual
poderá constituir outras reservas ou mantê-lo em suspenso, para posterior destinação, tudo na forma da lei, ou
ainda, incorporá-lo ao Capital Social. Capítulo VII - Disposições Gerais. Artigo 22 - O exercício social coincide com
o ano civil. Artigo 23 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia
Geral determinar o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar durante o
período de liquidação. 2) - Foi aprovada a eleição dos novos membros da diretoria, com mandato até a realização
da Assembleia Geral Ordinária de 2021, tendo por unanimidade, sido eleitos: (i) Diretor-Superintendente, André
Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, inscri-
to no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; e, (ii) Diretor sem designação especial, Carlos de Gioia, brasileiro, viúvo,
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-
68, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Cerqueira César, CEP 01418-1200. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aceso 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivada na sede da sociedade. (ii) Fica mantida a remuneração
mensal da Diretoria, a ser distribuída de comum acordo entre os Diretores. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o
Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 27 de abril de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia
- Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia, André
Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 215.803/20-6, em 25/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Extrato Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 22/04/2020
Instalação: 22/04/2020, 9 horas, na sede social. Presença: Todos os acionistas. Convocação: Dispensada. Mesa: Presi-
dente: Luiz Antonio Cestari; e Secretário: Luis Alberto Tiefensee. Relatório da Administração e Demonstrações Financei-
ras: Publicados no jornal O Imparcial de Monte Alto-SP e DOESP, em 06.03.2020, respectivamente. Deliberações aprova-
das: i) As Demonstrações Financeiras de 31.12.2019. (ii) A destinação do lucro líquido do exercício de 31.12.2019, no im-
porte de R$ 4.328.225,22, da seguinte forma: a) R$ 216.411,26 é destinado à Reserva Legal; b) R$ 1.800.000,00 a título de
juros sobre capital próprio, os quais são imputados aos dividendos obrigatórios e já foram pagos; c) R$ 525.907,00 a título
de dividendos, os quais já foram pagos; e d) R$ 1.785.906,96 é retido com base em orçamento de capital para investimen-
tos. (iii) O montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020, no
montante de R$ 2.000.000,00. (iv) A eleição de Luiz Antonio Cestari, como Presidente do Conselho de Administração, e de
Luis Alberto Tiefensee, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, para o exercício social de 2020. No exercício
social de 2021, um membro do Conselho de Administração indicado pela acionista WEG Equipamentos Elétricos S.A. será o
Presidente do Conselho de Administração e um membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista Luiz Antonio
Cestari será o Vice-Presidente do Conselho de Administração, continuando-se, assim, o rodízio ajustado no Acordo de
Acionistas. (v) O crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, referente ao período de janeiro a dezembro de
2019, no valor bruto de R$ 1.800.000,00 e líquido de R$ 1.530.000,00; (vi) O valor líquido dos juros sobre o capital pró-
prio foi creditado em dezembro de 2019, em contas do passivo da Companhia, em favor dos acionistas, de forma indivi-
dualizadas, na proporção das ações de que eram titulares na data, tendo sido pago no dia 17/02/2020; (vii) os juros so-
bre o capital próprio ora aprovados foram imputados ao dividendo obrigatório. Encerramento: Nada mais. Monte Alto,
22/04/2020. Mesa: Luiz Antonio Cestari - Presidente, Luis Alberto Tiefensee - Secretário. Acionistas: WEG Equipamen-
tos Elétricos S.A. - Luiz Antonio Cestari. JUCESP nº 498.270/20-8 em 24/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 073/2020; Objeto: 
Registro de Preços para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares e 
odontológicos - Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
10/12/2020 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

Zezé Pedrosa – Proverbo – ZeZé , uma valente ca-
rioca, sobrevivente de um terrível incêndio em 1961. 
Advinda de uma infância humilde, transformou-se 
numa profissional de sucesso, conseguindo abafar 
seus fantasmas. Ao pico dos seus setenta anos de 

idade, agora bisavó, lançou essa obra que festeja e congratula, 
mulheres que sofreram variedades de violências e obtiveram 
êxito ao superá-las. Oportuna.

Conto Para Não Esquecer

Ruth Guimarães – Faro – Imaginem : Índios 
Puris contando histórias, num momento de plena 
fraternidade, para uma das maiores escritoras que 
esse pais teve, e muito nos honrou, a professora, 

tradutora, acadêmica, escritora etc, Ruth Guimarães. Além 
do trabalho gráfico maravilhoso, que faz da edição um belo e 
oportuno presente, os contos quase pueris, são puro enlevo, 
uma ode ao amor, à amizade com profundo respeito à nature-
za. Adotado pelas escolas de base, seria de inestimável valia 
à formação educacional de nossas crianças e jovens. Claro, 
adultos também poderão sorver desse maravilhoso manancial 
folclórico. Deverá ser lido por pais, professores, bons alunos e 
pessoas que cultivam nosso valores!! 

Contos Índios

Francisco de Moraes – Senac – O pedagogo e 
demais atividades correlatas ao ensino, nessa obra 
focaliza uma questão de fundamental importância, 
que todavia em seu escopo “óbvio”, a grande maio-
ria dos profissionais do ensino, em todos os níveis, 

insistem em não priorizar. Trata-se da veterana polêmica entre 
teoria, razão e ação, ou seja, “na prática a teoria é outra” – Joelmir 
Beting – Numa maneira bastante clara, o mestre evidencia a 
necessidade dos mentores aplicarem um sistema de ensino, que 
poderá fundir-se com educação, mais empático, mais prático, 
menos tedioso e por consequência, eficaz. Tarefa nada fácil, 
que o mestre ameniza, apontando factíveis caminhos e suas 
eficientes ferramentas. Voltado para administradores escolares, 
professores e demais interessados. Uma bela chacoalhada!

Ensino Excelente: 
Anotações e comentários para 
estudantes, pais e educadores

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Roberto Wik (*)

As empresas que estão 
apenas começando 
com a IoT devem se 

capacitar com as lições apren-
didas por aqueles que já estão 
em fases avançadas. Entre as 
principais lições, podemos 
destacar:
 1) Deus ajuda quem 

cedo madruga -  Seja 
o pioneiro. Mesmo que 
seus produtos e ser-
viços inovadores não 
sejam um sucesso ime-
diato, você ganha insi-
ghts inestimáveis que 
permitem o sucesso 
de produtos e serviços 
futuros.

 2) Indicadores do suces-
so - Quais os fatores a 
ser considerados para 
o sucesso da iniciativa? 
Muitas empresas focam 
no payback curto, visan-
do ao retorno rápido do 
seu investimento. Reve-
ja seus indicadores para 
o sucesso de uma nova 
solução de IoT. 

  Resposta positiva da 
indústria, número de 
downloads de aplicati-
vos que fazem interfa-
ce com o produto ou 
serviço, o crescimento 
do ecossistema de par-
ceiros e a adoção do 
mercado em compara-
ção com as ofertas da 
concorrência. Produtos 

Armazene dados e gere inteligência com base no que 
você deseja deles.
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Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas 
de Gastroenterologia e Outras Especialidades

CNPJ/MF Nº 61.442.117/0001-10
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária 

Ficam convocados os senhores associados do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia 
e Outras Especialidades (IBEPEGE) a comparecerem no dia 09/12/2020, às 14h00, na Rua Dr. Seng, 320- 2º sub-
solo, no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da Assembléia Geral Ordinária, a fim 
de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da As-
sembléia anterior; 2) Exame, discussão e aprovação das Contas e Balanço 2019; 3) Eleição Diretoria e Conselhos; 4) 
Outros Assuntos de Interesse do Instituto. São Paulo, 27/11/2020. Fernando José Moredo-Presidente da Assembléia.

Para veiculação 
de seus 

Balanços, 
Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 
confiança, ou 

ligue para

Veja alguns insights 
valiosos para o sucesso em IoT

O sucesso hoje significa colocar suas melhores ideias no mercado, com mais rapidez e operar de maneira 
diferente, para gerar novos valores com produtos e soluções inteligentes impulsionados pela IoT (Internet 
das Coisas) e pela chegada do 5G

de IoT será distinta em 
sua própria maneira, de 
acordo com os requi-
sitos de cada negócio, 
resultados esperados, 
níveis de maturidade 
em IoT e habilidades 
de dados, tecnologia e 
infraestrutura. 

  Cada empresa deve 
conduzir uma avaliação 
rigorosa das necessida-
des e planejar cuida-
dosamente seu roteiro 
para entregar uma 
solução de IoT flexível, 
segura e escalonável. 
Para ajudar a orientar 
a implementação, as 
organizações também 
devem considerar o 
uso de soluções pré-
construídas, arquite-
turas de referência e 
projetos de provedores 
de serviços de tecnolo-
gia experientes.

Mas lembre-se: não comece 
pela tecnologia. Compreenda 
primeiro como o design de 
soluções com IoT podem 
ser postas em prática, para 
gerar valor para nós, huma-
nos, como consumidores, 
colaboradores, parceiros de 
negócios etc. Só assim é que 
as organizações poderão ge-
rar os retornos significativos 
desejados.

(*) - É diretor de indústria e varejo 
da Cognizant para a América Latina 

(www.cognizant.com.br).

com fortes resultados 
iniciais nessas áreas 
frequentemente dire-
cionam o sucesso para 
os anos seguintes. 

 3) Você não precisa de 
uma grande equipe 
interna focada nas 
iniciativas de IoT 
para fazer acontecer - 
Na verdade, fazer muito 
internamente aumenta 
o investimento inicial, 
enquanto atrasa o tem-
po de implementação e 
para o mercado. Avalie 
a utilização de uma rede 
de parceiros na estra-
tégia e tecnologia, para 
dar velocidade, foco, 
obter conhecimento e 
acelerar os resultados.

 4) É tudo uma questão 
de dados - A capaci-
dade de coletar dados 
gerados por sensores 
em campo em tempo 

real e derivar insights 
são fundamentais para 
criar soluções inteli-
gentes com resultados 
relevantes. Comece 
pequeno, falhe rápido 
e cresça rapidamente 
– o que requer saber 
quais dados acessar. 
Em seguida, estabe-
leça uma base tecno-
lógica para armazenar 
dados, tornando-os 
completos e limpos, e 
gere inteligência com 
base no que você de-
seja deles.

 5) Considere os requi-
sitos de segurança 
no início de cada 
projeto. Entender se 
a sua organização está 
pronta para a adoção 
de IoT vai depender 
inteiramente do quão 
bem ela foi planejada. 
Cada implementação 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de novembro de 20206

A tento à rápida valorização dos imóveis 
no mercado imobiliário americano, que 
atingiram preços desproporcionais, Vaz 

percebeu a formação de uma bolha e decidiu dar 
uma guinada. 

Depois de avaliar várias regiões dos EUA em 
busca dos melhores indicativos - demográficos, 
de crescimento econômico e de criação de em-
pregos -, escolheu o Texas, desfez-se do último 
imóvel que ainda reformava e se fixou em Dallas. 
O destino mostrou que Vaz acertou em cheio em 
sua mudança. 

Com taxa média de crescimento de 3,5% ao ano 
desde 2009 – apesar da crise financeira do subprime 
-, economia diversificada e boa oferta de empregos, 
o Texas se consolidou como o Estado mais atraente 
para negócios nos EUA. No primeiro trimestre de 
2020, mesmo sob efeito parcial da pandemia, o PIB 
do Texas atingiu US$ 1,891 trilhão, superando o 
do Brasil (pouco menos de US$ 1,8 trilhão), o que 
coloca o Estado americano entre as dez maiores 
economias do mundo.

Vaz, que ainda atua no mercado imobiliário, tam-
bém colheu frutos do crescimento do Texas nesse 
período. A Conti, empresa que fundou com um 
sócio americano ainda em 2007, atua no segmento 
multifamily, inexistente no Brasil e indiretamente 
beneficiado com os efeitos da bolha imobiliária de 
2007 graças ao seu modelo de negócio - a empresa 
adquire e administra conjuntos residenciais em que as 
unidades são oferecidas exclusivamente para aluguel.

“Habitação é uma necessidade básica e alugar 
passou a ser visto pelo americano de classe média 

Em janeiro de 2007, o brasileiro Carlos Vaz tinha uma pequena empresa em Boston, na costa leste dos Estados Unidos, 
onde ganhava a vida comprando, reformando e vendendo casas, modelo de negócio que 

os americanos chamam de “house flips”.

Pexels

res. Entre eles, vantagens fiscais – o Texas isenta 
pessoas físicas e empresas do pagamento de im-
postos estaduais -, poucas regulações para criar ou 
contratar empresas, excelente estrutura logística 
de estradas, portos e aeroportos, universidades de 
ponta e custo de vida, incluindo moradia, muito 
mais baixo se comparado ao da Califórnia ou de 
Nova York, na costa leste. 

Além de empresas, americanos de outras regiões 
do país também estão se mudando para o Estado, 
em busca de empregos.  Nos últimos 10 anos, a 
população do Texas cresceu 15,3% - bem acima 
do crescimento populacional médio do país, de 
6,3%, segundo dados do Censo americano.

Mineiro de Itajubá, Vaz desembarcou em Boston 
em 2001. Tinha 20 anos de idade e apenas US$ 
300 no bolso. Passou por vários empregos tempo-
rários, usando parte do dinheiro para fazer cursos 
de administração e economia, até criar a empresa 
de “house flips”. Ao decidir se mudar para o Texas, 
Vaz mostrou visão estratégica por enxergar não só 
o potencial econômico do Estado como a mudança 
de comportamento da população americana, em 
especial da geração millenial – como são chamados 
os jovens nascidos entre 1980 e 2000.

“Os millenials enfrentam mais dificuldades para 
conseguir emprego que as gerações anteriores, ou 
seja, demoram mais para deixar a casa dos pais 
e ainda mais para se casar e ter filhos, quando a 
maioria dos americanos tem de tomar a decisão 
de comprar um imóvel”, diz Vaz. “Além disso, 
eles estão dando prioridade à flexibilidade e ao 
crescimento profissional: querem liberdade para 
buscar oportunidades em outra cidade ou país”, 
acrescenta.

O segmento multifamily atende a essas neces-
sidades. As cidades onde a Conti está presente 
concentram a maioria das empresas que migraram 
para o Texas. O índice de ocupação dos imóveis 
é 92%, o que a torna uma boa opção para inves-
tidores. Para atraí-los, a empresa cria fundos que 
bancam a aquisição dos conjuntos residenciais. Os 
aluguéis geram rendimentos periódicos para os 
cotistas e depois de alguns anos, a propriedade é 
vendida e os investidores têm nova remuneração. 
É uma opção segura, por não depender da bolsa.

A Conti vem atraindo investidores brasileiros, que 
recentemente passaram a procurar no exterior alter-
nativas com melhores rendimentos, devido à queda 
da taxa de juros aqui. A procura levou à criação de 
escritórios em São Paulo e Miami em setembro. 

Fonte e mais informações: (https://carlosvaz.com/) e (www.contiorg.com).
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como solução permanente, principalmente depois 
da crise financeira de 2007-2008 e, mais recente-
mente, devido à pandemia do novo Coronavírus”, 
diz Vaz.

Hoje, a empresa tem no portfólio cerca de 10 mil 
apartamentos para aluguel em 30 conjuntos ha-
bitacionais espalhados principalmente por Dallas, 
mas a empresa também está presente em Austin, 
San Antonio e Houston. 

Desde a criação, a Conti movimentou US$ 1 bilhão 
em ativos e, apenas em 2019, adquiriu propriedades 
avaliadas em US$ 200 milhões. Vaz não foi o único 
a enxergar o potencial do Estado que adotou.  Nos 
últimos dez anos, 120 multinacionais e grandes 
empresas transferiram sua sede corporativa de 
diversas regiões dos EUA para o Texas, incluindo 
Toyota, Tesla, Apple e Oracle. A corretora Charles 
Schwab, que administra ativos avaliados em US$ 
3,5 trilhões, anunciou recentemente que vai deixar 
San Francisco, na Califórnia, onde foi fundada há 
49 anos, e centralizar suas operações em Dallas.

Essa corrida para o Texas se deve a vários fato-

PIB do TexAs já é MAIor que o do BrAsIl 
e confIrMA APosTA de eMPresárIo

enTre As 10 MAIores econoMIAs do Mundo



O ciberespaço como terreno fértil 
para a formação de leitores

Há algum tempo as 
tecnologias digitais e 
redes sociais vêm sendo 
incorporadas como parte 
da rotina da população 
brasileira

Neste contexto, o surgimento 
de uma pandemia e, conse-
quentemente, a necessidade 

de distanciamento social intensifi-
caram e tornaram centrais o uso do 
ciberespaço – ou seja, os espaços 
que ocupamos virtualmente na inter-
net – para estudo, trabalho e lazer. 
Nesse sentido, as redes sociais têm 
cumprido um papel importante para 
a construção de comunidades virtu-
ais, especialmente se considerarmos 
o campo educacional.

Desse modo, embora o movimento 
de migração do mundo físico para o 
digital exija adaptação, aprendiza-
gem e aplicação de novas práticas 
de ensino, uma breve análise dos 
conteúdos produzidos sobre litera-
tura na internet indica o potencial 
do ciberespaço como um terreno 
bastante fértil para a formação de 
leitores – exemplos disso são os ca-
nais de Youtube “Vá Ler um Livro” e 
“Cabine Literária”, que atualmente 
contam com 183 e 167 mil inscritos, 
respectivamente. 

Considerando os números apre-
sentados e o fato de que o Youtube 
possui 98 milhões de usuários somen-
te no Brasil, podemos concluir que o 
campo da formação de leitores ainda 
tem muito espaço a ser conquistado 
na internet. No entanto, levando 
em consideração que o método 
expositivo por si só não é suficiente 
para formar o gosto pela leitura e 
promover a formação do pensamento 

crítico, é crucial que o tratamento 
da literatura na internet evolua para 
além da explicação de enredos e da 
apresentação de resenhas. 

É, portanto, nesse cenário que 
se torna evidente a importância da 
participação do professor como me-
diador e guia das leituras realizadas 
no ambiente do clube de leitura, 
buscando, através de uma atuação 
didática, a formação de leitores.

Assim, a alternativa ideal seria a 
construção de espaços de discussão 
em que os leitores possam trocar co-
nhecimentos, influenciando e sendo 
influenciados por terceiros através 
de comunidades virtuais – um clube 
de leitura virtual, em essência, como 
alguns que já existem na rede. 

Ainda, sem esquecer a realidade 
do distanciamento social e visando 
a democratização do acesso ao co-
nhecimento e às obras literárias, os 
acervos virtuais gratuitos como o 
domínio público, a biblioteca mundial 
digital, o projeto Gutemberg, entre 
outros, podem e devem fazer parte 
deste tipo de iniciativa.

Por fim, o professor-mediador 
atuaria tal como o personagem 
Crispiano do conto “Um General na 
Biblioteca”, de Ítalo Calvino: evitando 
expor diretamente uma interpreta-
ção acadêmica já aceita dos textos 
em discussão, instigando o público 
do clube de leitura a refletir sobre 
os livros e produzir suas próprias 
análises, indicando novos livros e dis-
cussões, de acordo com os interesses 
individuais ou coletivos dos partici-
pantes, passo a passo ampliando o 
repertório cultural e promovendo a 
transformação de cada leitor através 
da literatura.

(*) - É assistente de Operações Acadêmicas 
da Escola Superior de Educação do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Flavia Alves de Brito (*)
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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

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

Se antes quase 100% das 
vagas eram presenciais, 
atualmente, 70% das contra-

tações são para trabalho remoto. 
Os dados são da consultoria de 
recrutamento e seleção Hub 
Talent. Esse número indica que, 
agora, profissionais passam a in-
tegrar equipes sem nunca terem 
entrado no escritório, já que todo 
o processo de seleção, integração 
e a rotina de trabalho acontecem 
no ambiente virtual. 

“O home office está virando 
uma condição dos candidatos de 
tecnologia, que nos questionam 
no início do processo se a posição 
é remota. As empresas estão se 
adaptando a essa demanda, e vejo 
que muitas já enxergam o trabalho 
remoto não como um diferencial, 
mas como realidade”, afirma Victor 
Fazzio, Head de Tecnologia da Hub 
Talent. Com o crescimento de va-
gas de trabalho remoto no setor de 
tecnologia, a oferta de profissionais 
capacitados também aumentou, já 
que empresas abriram oportunida-
des para talentos de outras cidades 
e estados. 

Os dados reunidos pela Hub 
Talent indicam que o isolamento 
social contribuiu para o rompimen-
to de barreiras geográficas e para a 
aceleração da cultura “officeless”: 
25% dos colaboradores contra-
tados durante a pandemia, por 
empresas de São Paulo, residem 
em outras regiões. A Via Varejo, 
que contratou 22 profissionais de 
tecnologia em setembro, optou por 

Se antes quase 100% das vagas eram presenciais, agora 70% das contratações 
são para trabalho remoto.
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Com a pandemia, 70% das vagas 
de tecnologia são remotas

A digitalização das empresas na pandemia e o consequente aumento na procura por profissionais 
de tecnologia têm modificado o mercado de trabalho nesta área

mantê-los em home office desde 
o início.

 “Ter profissionais trabalhando 
de forma remota reforça que não 
precisamos estar presentes fisi-
camente para sermos produtivos. 
Além disso, esta é uma oportu-
nidade de reforçarmos algumas 
habilidades importantes, como a 
comunicação, para garantir que 
todos tenham as mesmas infor-
mações e direcionamento”, afirma 
Nathalie Sattler, Head de Atração 
e Seleção da Via Varejo. 

De acordo com a executiva, esse 
modo de trabalho proporcionou a 
possibilidade de trazer talentos 
de outras regiões para a equipe. 
“Sabemos que há bons profissio-
nais fora de São Paulo e que no 
passado não era possível acessá-los 
por causa da barreira geográfica. 
Queremos os melhores com a gente 
e agora temos certeza de que os 
alcançaremos”, diz Nathalie. O 

cientista de dados Leonardo Padi-
lha passou pelo processo de seleção 
virtual da Hub Talent durante a 
pandemia e, em setembro, entrou 
para a equipe da Via Varejo para 
trabalhar remotamente. 

“A experiência do recrutamento 
e da integração virtuais foi muito 
tranquila. Acredito que esse tipo 
processo vai se tornar cada vez mais 
comum”, comenta. O profissional, 
que antes gastava três horas por dia 
no trânsito, afirma que o trabalho 
em home office foi um ponto crucial 
para a contratação. Leonardo mora 
em Sorocaba,  a 110 quilômetros 
de distância do escritório da Via 
Varejo, e teria que passar quatro 
horas por dia se deslocando entre a 
casa e o trabalho. “Hoje essas horas 
são usadas para dormir melhor, 
praticar atividades físicas e passar 
mais tempo com a minha família”, 
conta. Fonte e mais informações: 
(www.somoshub.com).


