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Muita gente desiste de falar sobre Previdência por achar que o assunto 
é muito complicado e acaba “deixando pra depois”. Para esclarecer 
algumas dúvidas e mostrar que o tema não é tão complexo, a Valor 
Investimentos preparou um guia rápido, com informações que podem 
ajudar na escolha de um investimento, principalmente em tempos de 
poupança com pouco retorno. 1) Previdência Complementar, o que 
é isso? - Um dos objetivos principais da Previdência é constituir uma 
reserva financeira para ser usada no futuro.    

Previdência complementar: informações que ajudam
O aumento do número de vendas online acelerado pela pandemia 

fez também crescer o número de tentativas de fraude - cada vez mais 
sofisticadas - e que colocam em risco a saúde da operação financeira das 
empresas, sobretudo os do varejo online. A Braspag, empresa do grupo 
Cielo e líder em soluções para e-commerce na América Latina - que pro-
cessou cerca de 3,3 milhões de transações na última Black Friday (2019) 
- aponta sete principais aspectos que os profissionais do segmento devem 
levar em conta para o gerenciamento de riscos das operações.   

Tornar o e-commerce mais seguro

A Mentoria Reversa é um assunto muito comentado principalmente 
nas corporações. E um dos benefícios dessa técnica é que ela pode 
trazer inovações ao dia a dia, porque é um verdadeiro convite para 
modificar a forma com que colaboradores, e gestores, enxergam o dia 
a dia do seu trabalho. Grandes empresas estão fazendo isso no mundo 
todo, porque é uma forma saudável de se reinventar. E não é só isso. 
Pode até virar o próprio negócio em um futuro próximo. Quando você 
faz isso, de certa forma, também está aplicando a Mentoria Reversa.  
Vale a pena estar atento a essa tendência.   

Mentoria Reversa traz inovação para o dia a dia

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Super Sexta
Numa parceria inédita, 11 das principais editoras do país 

se uniram a uma rede de livrarias para oferecer descontos de 
20% nos preços de capa de livros que estão sendo lançados. 
O consumidor encontrará as promoções em 135 pontos de 
venda no país, em diversas regiões, entre esta sexta-feira (11) 
e domingo (13), na chamada "Super Sexta". Clientes que forem 
às livrarias e adquirirem dois livros da promoção ganharão 
uma ecobag com a marca "Sextou" e uma menção à campanha 
#tudocomeçanalivraria, que objetiva reforçar o protagonismo 
das livrarias como ponto de conexão entre livreiros, autores, 
editores, distribuidores e leitores e foi inspirada num movi-
mento internacional para atrair visitantes às livrarias físicas 
e espaços culturais.    Leia a coluna completa na página 3
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Fujitsu debate soluções de segurança 
e biometria no Cybersec 2020

@Elizabete Brandão, gerente de Soluções em Segurança da 
Fujitsu do Brasi, será palestrante do Cybersec 2020 – Fórum 

Internacional de Segurança Cibernética. O evento, referência 
no setor na América Latina, será realizado entre os dias 9 e 10 
deste mês e será gratuito e online. Elizabete ministrará a palestra 
“Solução de Autenticação Biométrica sem contato físico e com 
máxima segurança”. Na oportunidade, a especialista da Fujitsu 
falará sobre as tecnologias que não requerem contato físico, o 
que é indispensável neste momento de pandemia da Covid-19, 
além de atender às necessidades de verificação de identidade 
tanto para a área governamental quanto para o setor privado. 
O encontro é promovido pelo Paraná Metrologia, com apoio de 
Unilivre, Assespro, FIEP e UFPR, que tem como objetivo juntar 
especialistas de diversos países para discutir temas relativos à 
Segurança Cibernética. Inscrições: https://cybersec.org.br/index.
php/inscricoes-2020/.   Leia a coluna  completa na página 2
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Com a pandemia ainda 
prejudicando a economia como 
um todo, aqueles que possuem 
recursos financeiros sentem na 
pele a preocupação sobre deixá-
los alocados nos fundos que já 
estão, ou mudar para novos.

Uma coisa que, certamente, não passa pela 
cabeça de ninguém é deixar as economias 

na poupança. Afinal, a baixa rentabilidade 
da poupança está longe de ser a melhor 
aplicação: seus rendimentos estão limitados 
a 70% da Selic, mais taxa referencial (TR). 

Nesse cenário, a poupança rende, no má-
ximo, 4,55% no acumulado do ano. Isto sem 
mencionar que os ganhos da poupança se 
acumulam somente a cada 30 dias; portanto, 
caso o investidor faça o resgate da aplicação 
antes do primeiro aniversário, não verá seu 
dinheiro crescer nem um centavo. Para Lean-
dro Rassier, sócio da Alta Vista Investimentos 
de Porto Alegre, é fundamental manter a 
tranquilidade e ser racional antes de tomar 
qualquer decisão relacionada ao seu tesouro 
particular. 

"O momento é difícil para todos, por isso 
o recomendado é estudar as possibilidades, 
considerando seus riscos", afirma o espe-
cialista, ao listar quatro dicas importantes 
para quem deseja dar o primeiro passo ou 
continuar ativo no mundo dos investimentos. 
Segundo ele, o importante é estar atento a 
oportunidades para não permitir que os va-
lores economizados durante longos períodos 
não sejam dilapidados por falta de iniciativa. 
"Existem muitas formas de se investir; é pre-
ciso escolher uma que esteja alinhada com o 
perfil de cada um":

 
1 - Conheça seu perfil de investidor - 

Antes de mais nada, Rassier lembra ser fun-
damental saber como cada um se comporta 
no mercado de investimentos. Basicamente, 
há três tipos de perfil: o conservador, o 
moderado e o agressivo ou arrojado. Para 
descobrir quem você é, é preciso responder 

Quais os investimentos que poderão 
ser beneficiados em 2021

um questionário e submetê-lo a uma análise 
que indicará as melhores opções na hora de 
investir. Com estas respostas, fica mais fácil 
indicar uma modalidade que seja aderente às 
suas necessidades e expectativas.

 
2 - Busque uma corretora de confian-

ça - Os bancos tradicionais possuem poucos 
produtos à disposição e oferecem taxas de 
rentabilidade pouco atrativas. Sendo assim, o 
ideal é procurar uma corretora: são empresas 
que trabalham com diversas organizações 
e contam com profissionais especializados. 
"São pessoas que conhecem a fundo todos os 
detalhes das aplicações, suas taxas, regras e 
custo-benefício", explica Rassier. Sem falar que 
estar nas mãos de um profissional é muito mais 
seguro do que arriscar-se por conta própria. 

3 - Fuja da tradicional poupança; há 
outras opções - Se você ainda está pensando 
nela, pode esquecer. Por causa dos juros bai-
xos e a Selic a 2% ao ano, os rendimentos da 
poupança estão cada vez mais magros. Basta 
observar que, atualmente, o seu rendimento 
é de apenas 1,4% ao ano. Descontando a 
inflação para encontrar o lucro real, em 2020 
ele tende a ser negativo, a exemplo do que 
ocorreu no ano passado. 

Como se isso não bastasse, é preciso des-
contar a inflação para encontrar o retorno 
real: em 2020, assim como em 2019, ele tende 
a ser negativo. Já o CDI atualmente cresce 
1,9% ao ano, ou seja, também é inviável. Há 
outras aplicações que pagam percentuais 
iguais ou superiores a 130% do CDI. Logo, 
são muito mais rentáveis que a poupança e 
igualmente seguras.

4 - Considere o Tesouro Direto - Neste 
momento, o Tesouro Direto é uma das alter-
nativas mais indicadas para quem não tem 
muitos recursos, já que os títulos podem ser 
comprados por um investimento mínimo de 
R$ 50,00. Aqui, você empresta o seu capital 
ao governo por um tempo determinado e 
posteriormente recebe o que emprestou 
mais os juros acordados. No Tesouro Direto, 
a rentabilidade acompanha a variação da 
Taxa Selic, que é a taxa de juros básica da 
economia e, atualmente, o índice está em 
6,5% ao ano. 

Outra vantagem é que ele oferece baixo ris-
co protegendo o investidor contra oscilações 
econômicas. Isso porque quando a inflação 
sobe, o governo aumenta a taxa de juros 
com o objetivo de desaquecer a economia 
e tornar o crédito mais caro. Portanto, nos 
momentos de alta da inflação, a Selic sobe e, 
consequentemente, a rentabilidade do título 
aumenta. Outro ponto positivo é a liquidez, ou 
seja, a possibilidade de transformar o título 
em dinheiro. Aqui, o investidor consegue 
vender antes do prazo de vencimento sem 
correr riscos de perder dinheiro. 

5 - Estabeleça uma meta para investir 
mensalmente - Se você conta com uma 
renda fixa no mês, é interessante estabelecer 
um valor fixo também na hora de investir. 
Caso seja possível investir mais, faça-o. Para 
profissionais autônomos, cuja renda é vari-
ável, estime um valor proporcional à renda; 
assim, as economias ganham um reforço sem 
sobrecarregar a rotina. 

Fonte e mais informações: 
(www.altavistainvest.com.br).
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O PAPEL DA 
TECNOLOgIA EM 
UM MUNDO DE 
vAREjO DIgITAL

    Leia na página 6

ALéM DA vITRINE

vacina em janeiro
O governo de São Paulo informou 

que iniciará a imunização dos grupos 
prioritários já no dia 25 de janeiro. To-
dos receberão o imunizante CoronaVac, 
desenvolvido pelo laboratório chinês 
Sinovac Biotech, e as prioridades na 
primeira fase serão profissionais da 
saúde, indígenas, quilombolas e idosos 
com mais de 60 anos - sendo que os que 
têm mais de 75 anos começarão a ser 
imunizados em 8 de fevereiro e aqueles 
com idades entre 60 e 64 anos tomarão 
a primeira dose em 1º de março.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/alem-da-vitrine-o-papel-da-tecnologia-em-um-mundo-de-varejo-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-programa-dos-100-dias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-premissas-fundamentais-para-tornar-o-e-commerce-mais-seguro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/previdencia-complementar-informacoes-que-ajudam-na-escolha-do-investimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mentoria-reversa-traz-inovacao-para-o-dia-a-dia-das-empresas/
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O programa 
dos 100 dias

Daqui a pouco, em 1º 
de janeiro, a fatura 
começará a chegar 
às mesas dos 5.570 
prefeitos municipais. 

E, claro, com parte 
da conta jogada nos 
gabinetes dos cerca 

de 60 mil vereadores. A 
bacia de água fresca está 
ali perto, permitindo que 
todos possam tomar um 
banho revitalizante nesses 
dias que antecedem o Na-
tal, o Ano Novo e a posse. É 
hora de uma boa reflexão, a 
começar pelas insubstituí-
veis perguntas: 

Por que ganhei, onde 
obtive mais votos, por que 
perdi em determinados 
bairros e regiões, com quais 
demandas e promessas 
assumi compromisso, que 
base política devo montar 
na Câmara de Vereadores, 
qual a verdadeira situação 
do município que vou ad-
ministrar por (mais) quatro 
anos? De pronto, vocês vi-
ram na última linha anterior 
um (mais). Trata-se de uma 
lembrancinha pertinente a 
quem foi reeleito. 

Para muitos alcaides que 
continuarão no comando 
dos municípios, a lógica 
é a de que apenas darão 
sequên cia ao tipo de gestão 
que vinham exercendo. 
Nada mais errado. Nesses 
tempos de extrema ca-
rência e prioridades que 
clamam a atenção dos 
governantes, os modelos 
de gestão precisam ser 
alterados, ganhar um cho-
que de eficiência, receber 
ajustes, melhorar a perfor-
mance geral. Assim como os 
novos, tratem o desafio de 
recomeçar a administração 
com espírito renovado e 
disposição de fazer o me-
lhor em todas as áreas.

É evidente que deve ocor-
rer um espaço de análise, 
estudos, avaliação, ações e 
projetos a serem empreen-
didos, razão pela qual tanto 
se prega um “programa de 
100 dias”. Aceitando-se 
essa ideia, vejamos como 
trabalhar nesse tempo, 
sob a crença de que não 
pode haver paralisação de 
atividades essenciais. Essa 
primeira fase do governo 
tem como foco “a arruma-
ção da casa”, quando se 
faz uma ampla prospecção 
sobre os parafusos e fer-
ramentas que impedem 
o bom funcionamento da 
engrenagem. Hora de tro-
car equipamentos, pessoas, 
métodos.

Mesmo sendo difícil aos 
prefeitos de muitas regiões, 
que ainda praticam a políti-
ca no molde antigo, o bom 
senso aponta para o uso da 
meritocracia, com a dispo-
sição de indicar especialis-
tas, os que dominam bem 
as áreas de conhecimento 
para ocupar cargos-chave 
na administração.

A partir daí, o campo 
das emergências e de alta 
prioridade deve ser ime-
diatamente enfrentado, 
com ênfase para os equipa-

mentos hospitalares, abso-
lutamente imprescindíveis 
nesses tempos medrosos 
da Covid-19. Mesmo que 
a vacina já esteja em uso 
nos primeiros meses do 
ano, a defesa da saúde é 
prioridade máxima. Em vez 
da administração começar 
a construir uma nova, o 
mais prudente é rearrumar 
a casa, mudar o que precisa 
ser mudado.

Revisto o campo emer-
gencial, com um olhar 
acurado para a melhoria de 
todos os serviços públicos 
essenciais, o plano de 100 
dias agora terá condições 
de planejar as ações para 
todo a ano de 2021. Deve-
-se ter em mente a situação 
da economia brasileira, 
que ainda padecerá de 
fraqueza. O secretário-
-geral da ONU, o português 
Antonio Guterres fez grave 
alerta, semana passada, ao 
considerar que o mundo 
viverá no próximo ano a 
mais dura recessão desde 
a II Guerra Mundial. E os 
analistas estão refazendo 
suas projeções dentro de 
uma diminuta margem de 
crescimento.

Obras de médio e lon-
go prazos só devem ser 
iniciadas caso haja recur-
sos. Nada de esqueletos 
e elefantes brancos. Essa 
imagem de coisas não con-
cluídas é uma mancha na 
imagem do governante. Sob 
os horizontes de escassez 
e, ao mesmo tempo, sob 
olhar mais crítico do eleitor, 
o governante haverá de se 
desdobrar para produzir 
programas baratos e cria-
tivos. O investimento no 
treinamento de quadros, a 
melhor preparação do fun-
cionalismo são programas 
que darão grandes resul-
tados até no médio prazo.

É claro que o prefeito 
não deve esquecer de fazer 
política. A boa política, não 
a politicagem. Nesse senti-
do, insere-se a articulação 
com a bancada legislativa, 
com formação dos apoia-
dores da administração e 
o compromisso de todos 
de trabalhar em prol dos 
programas de alto teor para 
a comunidade.

Já a articulação social 
– o contato estreito com 
as entidades e as organi-
zações e suas lideranças 
civis – também se enquadra 
no programa de governo, 
eis que a tendência para 
os próximos tempos é a 
governança participativa, 
quer dizer, a voz do povo 
fazendo-se ouvir na con-
dução municipal.

Dessa forma, o governan-
te atravessará, sem impac-
tos negativos, os ciclos de 
crescimento, maturidade 
e clímax que o tornarão 
respeitado e até admirado. 
Agora, se não fizer uma boa 
lição de casa, antecipará a 
fase perigosa de uma admi-
nistração, que é o declínio.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI 

UFSCar tem inscrições abertas para Master in 
Business Engineering

@O curso de especialização Master in Business Engineering (MBE) 
do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) está com inscrições abertas para formação de nova turma, 
com início no primeiro semestre de 2021. O MBE tem por missão 
fornecer ampla formação baseada em conhecimentos das áreas de 
Gestão, Negócios e Engenharia a partir do uso de ferramentas e 
técnicas analíticas para que se possa melhorar as operações internas 
e externas das organizações. A grade curricular inclui disciplinas 
como Gestão de operações, Cadeia de suprimentos, Fundamento do 
Seis Sigma, Estatística aplicada, Ferramentas da qualidade e Análise 
de custos. O corpo docente é formado por professores doutores 
da UFSCar, além de especialistas e profissionais com reconhecida 
competência no setor. Podem se inscrever formados em nível Su-
perior que desejam aumentar sua empregabilidade incorporando 
novos conhecimentos de práticas de gestão aliadas a conhecimentos 
técnicos para a resolução de problemas e tomada de decisões. As 
inscrições devem ser feitas pelo site www.mbe.ufscar.br até o dia 10 

de fevereiro de 2021. As vagas são limitadas e o processo seletivo é 
composto por entrevista com os candidatos.

Fatec abre inscrição para vestibular com 320 
vagas em 5 cursos superiores gratuitos

@A Faculdade de Tecnologia “Victor Civita”, do Tatuapé, em 
São Paulo-SP, está com inscrições abertas até 15 de dezembro 

(3ª feira) para o vestibular do primeiro semestre de 2021. Estão 
disponíveis 320 vagas distribuídas em cinco cursos superiores tecno-
lógicos - todos gratuitos, incluindo uma novidade: o curso de Gestão 
Empresarial na modalidade Ensino A Distância (EAD). Por força 
da pandemia do Novo Coronavírus e o necessário distanciamento 
social, a seleção está sendo feita por meio da análise do histórico 
escolar – ou seja, sem a necessidade de prova presencial ou online. 
A taxa de inscrição é R$ 39. Os cursos da Fatec Tatuapé têm ênfase 
nas áreas de Infraestrutura e Construção Civil. Reconhecidas pelo 
Conselho Estadual de Educação, as graduações ainda contam com 
registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
(www.vestibularfatec.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Mentores de negócios crescem em 
média 19% ao ano; aponta pesquisa

Antes dos mais de 30 mil profis-
sionais intitulados Mentor(a) 
de Negócios irromperem no 

Brasil, segundo dados recentes da 
Associação Brasileira dos Mentores 
de Negócios (ABMEN) na plataforma 
LinkedIn Brasil, o primeiro “mentor” 
surgia no imaginário da antiga região 
da Jônia — atual território da Turquia.

Foi através das epopeias do jônico 
Homero (928 — 898 a.C.), no épico 
“Odisséia”, que o personagem Mentor 
ganhava significado e posteriormente 
definição nos dicionários, remetendo a 
alguém que possua expertise e experi-
ência na arte de orientar. 

Embora o termo “mentor” tenha sido 
cunhado na Grécia Antiga, a profissão 
só se firmou entre as empresas no 
século 20, durante os anos de 1970, 
atendendo pela classificação de “men-
toria empresarial”, conforme atesta o 
documento Um Estudo das Expec-
tativas de Mentores e Mentoreados. 
Aproximadamente meio século depois, 
em 2016, a ABMEN reunia a primeira 
amostra de aproximadamente oito mil 
profissionais no segmento. 

Em 2019 para 2020, no entanto, o 
número de Mentores de Negócios dis-
parou 78% em comparação ao ano de 
2016, saindo de uma amostragem de 8 
mil para 35 mil mentores, ainda segundo 
a Associação Brasileira dos Mentores 
de Negócios. A média de crescimento 
é de 19,5% ao ano, com expectativas 
de expansão a longo prazo.

O aumento da demanda por mentores 
nos negócios é resultado da melhor 
retenção dos colaboradores, atestada 
em 87% dos profissionais que fazem 
programas de mentoria, segundo o rela-
tório Turning the Gender Diversity Dial, 
da Delloite; entre outros benefícios, a 
exemplo da expansão do networking, 
direcionamento de carreira e posicio-
namento de mercado. 

“No processo de mentoria começo 
com um diagnóstico do mentorado – 
negócio ou carreira”, é assim que o 
Relações Públicas e Mestre em Gestão 
e Tecnologia, Rodrigo Almeida dá início 
aos trabalhos como mentor na capital 
da Bahia — Salvador.

“Sigo com um bate-papo (online) 

médica. Embora a profissional tenha 
o conhecimento na área ‘x’, nesse 
caso medicina, ela não sabe quais 
ações de comunicação deve tomar 
para divulgar seu negócio, portfólio 
profissional, construir reputação ou 
promover ações de relacionamento. 
Hipoteticamente ela pode contratar 
uma agência de publicidade, RP ou 
assessoria, mas será que é esse o ca-
minho inicial? Analisar cenários, per-
ceber competências e oportunidades 
e alinhar a expectativa às estratégias 
de comunicação, estão entre os re-
sultados que uma mentoria na área 
de comunicação consegue oferecer”, 
explica. 

Segundo o Mentor em Comunicação 
Estratégica & Criativa, um bom começo 
é recorrer a alguém com expertise na 
área e que trace, oriente, proponha 
ideias e dê um direcionamento para 
qual caminho escolher. Atuando com 
micro e pequenas empresas, profis-
sionais liberais, autônomos ou em 
transição de carreira, o Relações Pú-
blicas traz cases de demandas atuais 
no mercado, como reposicionamento 
de marca, ações de relacionamento 
(influencers, imprensa), lançamento 
de novos negócios e investimentos em 
comunicação.

“Com um investimento mais aces-
sível, já que a aquisição do serviço é 
por hora de mentoria, tenho atendido 
profissionais bem posicionados no 
mercado, mas que não sabem como 
publicitar de forma estratégica sua 
atuação; profissionais em transição 
de carreira; novos empreendedores; 
microempresários e empresas conso-
lidadas que sentem a necessidade de 
se reinventar. As possibilidades são 
diversas e as proposições personaliza-
das, garantindo mais assertividade no 
processo e resultados comprovados”, 
conclui Rodrigo.

Assim como os mais de 35 mil pro-
fissionais inseridos no mercado de 
mentoria, Rodrigo Almeida auxilia 
empresas a invalidarem o prazo médio 
de falência no Brasil: 5 anos, confor-
me estimativas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Além disso, a prática de mentoria vem 
ganhando espaço entre profissionais 
liberais, microempreendedores indi-
viduais (MEI’s) e informais pelo país.

Categoria disparou no Brasil, ampliando a amostragem para 35 mil profissionais.

para identificação em conjunto do 
‘problema’ ou situação a ser traba-
lhada na mentoria; na sequência é 
realizada uma pesquisa técnica sobre 
a demanda para embasar a proposição 
de ações; e por fim o mentorado recebe 
um documento com proposições de 
ações estratégicas e criativas persona-
lizadas. No momento da apresentação 
se consolida a entrega e alinhamento 
de cada passo para o alcance dos 
objetivos e o aconselhamento técnico-
-profissional”. 

Atuando no segmento desde 2015, 
Rodrigo Almeida avalia o mercado atual 
propício às mentorias. Em meio a uma 
das principais crises do século 21, o 
profissional traz a assertividade da ação 
como forma de auxiliar na tomada de 
decisão das mais de 728 mil empresas 
que abriram até agosto no Brasil, evi-
tando o caminho subsequente de outras 
331 mil: o fechar das portas.

“Eu enxergo a mentoria para ne-
gócios e carreiras, seja para grandes 
marcas, profissionais sólidos, micro-
empreendedores ou estreantes no 
mercado, como ‘a mudança de chave’. 
Vou dar o exemplo de alguém que 
está começando um negócio: uma 
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Há dez anos no mercado, a Semantix 
é hoje referência em toda a América 
Latina em Big Data, Analytics e Inte-
ligência Artificial e o seu crescimento 
constante dentro do cenário mercado-
lógico abriu espaço para a contratação 
de diferentes profissionais especiali-
zados em tecnologia.

São mais de 50 vagas para trabalho 
remoto e presencial em São Paulo/
SP. As oportunidades se estendem 

Mais de 50 vagas efetivas para profissionais de tecnologia
um crescimento exponencial. “Temos 
e queremos em nosso time pessoas 
extraordinárias, aquelas que enxer-
gam desafios como oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento 
profissional”, revela Paula Pervelli, 
Head de RH da Semantix.

Os candidatos interessados devem 
acessar a página destinada às vagas, 
dentro do site da Semantix, para se 
candidatar:  https://semantix.gupy.io/

para profissionais de nível pleno ou 
sênior, para áreas de engenharia de 
dados, análise de pré-vendas (comer-
cial), análise de projetos, programação 
Front, arquitetura de Big Data, ciência 
de dados e techs leads.

Com o propósito de impactar bilhões 
de vidas com dados, a Semantix selecio-
na, desenvolve e engaja os profissionais 
que trabalham em seu time para que, 
juntos, possam alcançar resultados e 

Rodrigo Almeida
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fechaduras e outros acessórios, elevou em 2.100% o faturamento das 
franquias desde o início da pandemia do Coronavírus. A empresa é uma 
das maiores fabricantes de portas do Brasil e começou a franquear em 
2018. Para se tornar um franqueado, o investimento inicial é de R$ 60 
mil em uma loja que funciona como um showroom de demonstração de 
produtos. Atualmente, a rede possui 33 lojas operando no sistema de 
franquias, localizadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. O foco central da 
marca é ampliar a atuação para todo o Brasil. Nos próximos cinco anos, 
a intenção é abrir 200 franquias e alcançar um faturamento de R$ 120 
milhões. Saiva mais: (www.pormadeonline.com.br).

E - Cirurgia Robótica
Será lançado em breve no Brasil, um robô cirúrgico de última geração, 
batizado Versius®. Desenvolvido pela CMR Surgical, empresa global de 
dispositivos médicos fundada em 2014 em Cambridge (Reino Unido). 
O sistema é compacto e modular, podendo ser movido para diferentes 
salas dentro dos centros cirúrgicos. A tecnologia tem sido utilizada com 
sucesso em centenas de cirurgias para especialidades como colorretais, 
gastrointestinais, ginecológicas, hérnias, urológicas, além de cirurgia 
geral. O Versius® já é utilizado por importantes instituições de saúde 
no mundo, como hospitais do NHS (National Health Service), no Reino 
Unido; a Clinique du Parc e o Argenteuil Hospital, na França; o Galaxy 
Care Hospital e o HCG Curie Manavata Cancer Centrem, ambos na 
Índia, entre outros hospitais em processo de implementação. Outras 
informações: (https://cmrsurgical.com/).

F - Direito Administrativo 
Entre os próximos dias 14 e 18, os temas mais atuais envolvendo a 
Administração Pública serão discutidos no XXI Congresso Paranaense 
de Direito Administrativo -“O Admirável Mundo Novo da Administração 
Pública: desafios para o Século XXI”. As abordagens do evento, promovido 
pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo  têm o propósito de 
contribuir com o poder público na tarefa de aperfeiçoar as instituições 
administrativas e da ordem jurídica. Em debate, a governança, com-
pliance, probidade e controle, considerados imperativos à construção 
de um admirável mundo novo na Administração Pública. É  direcionado 
aos profissionais ligados à Administração Pública federal, estadual e 
municipal, advogados, promotores, procuradores, servidores públicos, 
assessores jurídicos, professores, juízes e operadores do Direito de modo 
geral. Inscrições e  mais informações (https://congresso.ipda.net.br/). 

G -Setor Infantil
A Plataforma é um novo canal de comunicação com foco em negociação 
e divulgação das marcas, produtos, lançamentos e que servirá de apoio 

A - Alimentação com Música
A demanda por um robô brasileiro que alimenta suínos enquanto toca 
música clássica disparou, em um momento em que os criadores buscam 
cortar custos em meio à pandemia. A Roboagro, empresa de Caxias do 
Sul que vende a engenhoca, disse em um comunicado enviado à Reuters 
que os pedidos aumentaram em média 400%, para 60 unidades por mês. 
A máquina que alimenta os animais, acomodados em baias, garante que 
eles recebem a quantidade exata de ração em cada refeição. Enquanto 
avança entre os compartimentos, o robô toca música clássica, o que a 
empresa afirma aliviar o estresse dos porcos em fase de engorda. A ra-
ção corresponde por até 75% dos custos de produção de suínos, e cada 
centavo conta em meio a uma forte alta nos preços dos grãos, devido à 
demanda aquecida. Saiba mais: (www.roboagro.com.br).

B - Crédito Rural  
O mercado do Crédito Rural teve um aumento de 21% nos primeiros quatro 
meses do plano safra 2020/2021, em comparação ao mesmo período do 
plano safra anterior, de acordo com o balanço realizado pelo Ministério 
da Agricultura. Esse crescimento demonstra que os produtores rurais, 
as cooperativas e as agroindústrias tem aproveitado o Crédito Rural 
para investir no desenvolvimento de suas atividades. O valor total das 
contratações desse modelo de financiamento chegou à R$ 21,63 bilhões. 
Com 7 anos de mercado e com mais de 300 contratos comercializados 
em 2020, a Sonhagro, rede de franquias especializada em Consultoria de 
Crédito Rural, oferece esse serviço, onde agiliza a documentação e entra 
em contato com os bancos para realizar o financiamento mais rápido e 
mais prático para o cliente. Saiba mais em: (https://www.sonhagro.com/).

C - Estágio Técnico
A  Otis Brasil abriu 51 vagas de estágio técnico para seu Programa Rota 
Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força de trabalho 
treinada, enquanto apoia a aprendizagem permanente e o desenvol-
vimento profissional de qualidade. Otis é a empresa líder mundial em 
fabricação, instalação e serviços de elevadores e escadas rolantes. Estão 
disponíveis oportunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos 
cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, 
mecatrônica, automação e mecânica. A Otis assinou recentemente o 
“Paradigm for Parity” e assumiu o compromisso de alcançar a paridade 
de gênero e ter 50% de mulheres executivas em todo o mundo até 2030. 
Os candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo 
até o próximo dia 18, pelo site (https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS).

D -  Franquia de Portas
A Pormade, pioneira no setor de franchising na fabricação e venda de 
kits prontos e avulsos de portas, rodapés, biombos, papéis de parede, 

para o planejamento e realização da próxima edição das feiras FIT 0/16 
e Pueri Expo em 2021, que acontecerão de 22 a 25 de abril, no Expo 
Center Norte. As feiras  são reconhecidas como o principal ponto de 
encontro de negócios, networking e aftermarketing do setor infantil, 
apresentam ao mercado a f+p BIZ, uma ferramenta exclusiva de conexão 
entre os fabricantes, lojistas e profissionais do mercado de moda infantil 
e puericultura. No que diz respeito à segurança, serão aplicados todos 
os protocolos referentes ao distanciamento e higienização já utilizados 
em outros eventos ao redor do mundo. Credenciamento para lojistas 
a partir de janeiro em: (www.fit016.com.br) ou (www.pueriexpo.com.
br), valido para as duas feiras. 

H - Sweet and Spicy 
A Bloomin’ Brands, empresa detentora das marcas Outback Steakhouse 
e Abbraccio, acaba de lançar no Brasil mais uma rede de restaurantes: 
Aussie Grill. A nova marca chega em um formato 100% virtual, alinhada aos 
novos hábitos de consumo e em um momento que o sistema de delivery 
ganhou ainda mais relevância. A Rede aposta na cidade de São Paulo 
para lançar a sua operação. A marca, criada nos EUA, desembarcou na 
cidade em uma fase inicial de teste, disponível em um primeiro momento 
apenas para consumidores que residem no Morumbi, Tatuapé, Center 
Norte, Moema e Itaquera. Os pedidos para moradores próximos dessas 
regiões podem ser realizados por meio do iFood, plataforma oficial da 
marca Aussie Grill. 

I - Filme de Natal
O momento de reunir a família em torno da mesa para celebrar o Natal 
terá um significado especial para todos nesse ano. E aproveitando a 
emoção que mobiliza as festas de final de ano, a Aurora traz mais uma 
vez em sua campanha de Boas Festas uma história real para emocionar 
e tocar o coração de todos. Com o tema “Das nossas mais de 100 mil 
famílias para o seu Natal”, a campanha comunica a linha Boas Festas 
Aurora. O filme de TV é a peça central da campanha, com a homenagem 
ao seu garoto-propaganda, Gustavo Kuerten (Guga). O filme mostra o 
lado solidário do atleta – que, além de ter se tornado um grande ídolo 
do esporte brasileiro, é um agente de mudança na vida de milhares 
de famílias através da atuação social do IGK, Instituto Guga Kuerten. 
Veja em: (https://www.auroraalimentos.com.br/img/campanha/aurora-
natal-70.mp4).

J - Adeus Petróleo
O governo dinamarquês - maior produtor de petróleo da União 
Europeia - acaba de anunciar que proibirá toda a produção de pe-
tróleo progressivamente até 2050. A partir de agora não serão mais 
emitidas novas licenças de exploração e produção nas águas offshore 
dinamarquesas no Mar do Norte. Com a decisão, a Dinamarca se 
torna o primeiro grande produtor de petróleo a colocar uma data 
final nas atividades de exploração e produção. Paralelamente ao 
anúncio, o país cancelou sua oitava rodada de licenciamento offshore 
após fraco interesse do mercado e a desistência da francesa Total. 
Analistas veem o anúncio como mais um prego no caixão para o 
petróleo do Mar do Norte. A bacia é uma das regiões produtoras de 
petróleo mais antigas do mundo, mas a produção está em declínio 
sustentado há anos.

A balança da gestão de 
risco no modelo ágil

Todos os negócios 
precisam considerar 
dois conceitos 
essenciais no dia a 
dia para garantir 
seu desenvolvimento 
sustentável

Processos e controles 
são ferramentas que 
andam juntas, princi-

palmente quando o assunto 
é Gestão, Risco e Confor-
midade (GRC). A sigla está 
relacionada à integração dos 
procedimentos internos da 
organização, a fim de garantir 
que a estratégia de negócio 
aconteça de forma unificada 
e transparente, com a devida 
avaliação de riscos e alinha-
mento de conformidade com 
as políticas corporativas, leis 
e regulamentações. 

Ou seja, GRC indica o 
caminho que todos devem 
seguir e sinaliza o percurso 
para que todos estejam na 
mesma direção, buscando 
atingir os objetivos estraté-
gicos da companhia. Dentro 
do escopo GRC, o risco ope-
racional é aquele que envolve 
os processos, e os controles, 
na maioria das vezes, são 
implementados sobre esses 
procedimentos. Ainda que 
a empresa não tenha os 
processos mapeados, eles 
estão presentes, intrínsecos 
ao trabalho diário. 

Já os controles são institu-
ídos de acordo com o apetite 
ao risco da organização. Esse 
cenário traz uma importante 
reflexão sobre o equilíbrio 
entre desempenho e riscos. 
Atualmente, o mercado se 
encontra na quarta geração 
GRC. Isso significa que a 
gestão de Riscos e Confor-
midade de uma companhia 
deve olhar não apenas para 
os riscos, mas também para 
o impacto no desempenho 
operacional. 

A empresa não pode esta-
belecer controles somente 
pelo grau de apetite ao 
risco. Ela precisa levar em 
consideração a perspectiva 
da performance de negó-
cios. Na prática, a lógica é 
bastante simples. Se houver 
baixa tolerância ao risco, se-

rão estabelecidos controles 
para mitigá-los, o que pode 
prejudicar o desempenho do 
processo, pela grande quan-
tidade ou complexidade dos 
controles impostos. 

Se não existir controle 
algum, o processo poderá 
ser mais ágil e performático, 
porém estará exposto a um 
risco operacional maior. Nos 
negócios alguns riscos não 
são aceitáveis, por conta do 
elevado impacto e das perdas 
que podem trazer. Em um 
momento no qual a maioria 
das organizações tem busca-
do se tornar ágil, há muitas 
dúvidas se esse conceito 
conflita com características 
GRC. 

A verdade é que é possível 
sim ser ágil mesmo em um 
universo de riscos e controles 
internos. Para isso é preciso 
se manter fiel à balança, 
equilibrando a performance 
dos negócios com as neces-
sidades de conformidade aos 
controles internos, compre-
endendo que os processos 
não são burocracias; são 
apoios que ajudam a desen-
volver o trabalho de forma 
mais fluída e integrada. 

Pela parte da gestão é ne-
cessário dosar a adoção de 
controles para não diminuir a 
agilidade e a flexibilidade de 
atuação das equipes. Trata-
se de adotar um modelo mi-
nimizado de gestão de riscos, 
no qual os controles sejam 
utilizados apenas quando 
forem essenciais, garantin-
do que tenham o escopo 
adequado para responder 
à conformidade necessária.

É preciso que a gestão 
operacional da organização 
compreenda que a prática 
ágil e colaborativa não confli-
ta com a adoção de processos 
claros e nem com o respeito 
aos controles. Processos e 
controles que não agreguem 
valor ao negócio, prejudican-
do o desempenho das equi-
pes, devem ser substituídos. 

Um modelo de organização 
ágil não é sinônimo de caos, 
mas sim de simplicidade e 
adequação no uso de pro-
cessos e controles.

(*) - É Territory Services Manager na 
Red Hat Brasil. 

Nilson Yoshihara (*)

Quem mora de aluguel certamente anda preocupado com 
o risco de ver o valor dessa conta aumentar muito acima do 
esperado. O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste anual dos contratos de aluguel em todo o país, tem 
passado por forte alta em 2020. Nos últimos 12 meses, atingiu 
24,52% de inflação acumulada, índice seis vezes maior do que 
o acumulado em novembro de 2019, de acordo com a última 
atualização da FGV, que calcula o indicador mensalmente. 

Diante desse cenário, e com o mercado imobiliário forte-
mente abalado pela crise econômica causada pela pandemia 
do novo Coronavírus, especialistas recomendam que as partes 
busquem uma solução negociada na hora de calcular o reajus-
te. “Na maioria dos casos, tem havido uma negociação entre 
proprietários e inquilinos em que se tem chegado à adoção 
de índices de reajuste que estejam mais próximos da inflação 
oficial medida pelo governo”, diz Marcelo Borges, diretor de 
Condomínio e Locação da Abadi, que representa empresas de 
administração de condomínio e imóveis.

O termômetro oficial da inflação no Brasil é medido pelo 
IPCA, calculado pelo IBGE, que acumula alta 3,13% em 2020, 
e no acumulado dos 12 meses teve variação de 4,22%, valor 
quase seis vezes inferior ao IGP-M medido no mesmo período. 
Apesar de quase todo contrato de locação prever reajuste com 
base no IGP-M, ele não precisa ser necessariamente adotado 
entre as partes.

“Se a gente for analisar friamente, o locador tem direito de 
aplicar o reajuste pelo IGP-M previsto em contrato. Nesse 
caso, o locatário não teria direito de contestação na utilização 
de um índice com o qual ele concordou. Porém, a gente vive 
uma realidade econômica muito especial, afetada por uma 
pandemia sem precedentes, e é desejável que haja ponderação 
nesse momento”, afirma Borges. 

Para a advogada Isabela Nascimento, especialista em direi-
to contratual, é possível até mesmo discutir judicialmente o 

É possível discutir judicialmente o valor de um reajuste 
quando há uma situação de alta muito inesperada.
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O documento reúne 
as projeções para os 
principais indicado-

res da economia. Conforme 
mostra a instituição, essa 
é a 17ª alta seguida da es-
timativa e extrapola, pela 
primeira vez, o centro da 
meta de inflação definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) para este 
ano, de 4%. 

Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%. A projeção para 
2021 também foi atualizada, 
ao cair de 3,47% para 3,34%, 
destoando da tendência veri-
ficada até a semana passada, 

A cotação do dólar para o final deste ano está em R$ 5,22.
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Mercado financeiro eleva estimativa 
de inflação de 3,54% para 4,21%

A estimativa do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 
de 3,54% para 4,21%, de acordo com o boletim Focus, divulgado ontem (7), pelo Banco Central (BC)

ano do Comitê de Política 
Monetária (Copom), res-
ponsável por definir a Selic, 
está marcada para hoje (8) 
e amanhã (9).

O mercado financeiro tam-
bém ajustou de 4,50% para 
4,40% a previsão referente à 
retração da economia, neste 
ano. Da semana passada 
para cá, a expectativa de 
crescimento, em 2021, foi 
modificada de 3,45% para 
3,5%. Para os anos de 2022 
e 2023, espera-se que o PIB 
cresça 2,50%. A cotação do 
dólar para o final deste ano 
está em R$ 5,22. Para 2021, 
o mercado financeiro baixou 
de R$ 5,20 para R$ 5,10 e, 
para 2022, manteve em R$ 
5 (ABr).

que era de crescimento. As 
previsões para 2022 e 2023 
mantiveram-se estáveis em 
3,50% e 3,25%, respectiva-
mente.

Outra referência que cons-
ta do boletim é a taxa básica 
de juros, a Selic, que consiste 

no principal instrumento 
usado pelo BC para alcançar 
a meta de inflação. Nesta 
edição, também foi mantida 
inalterada, de 2% ao ano para 
o final de 2020. A taxa deverá 
ser de 3% ao ano, ao final de 
2021. A última reunião deste 

Com alta do IGP-M, especialistas 
recomendam negociação do aluguel

valor de um reajuste quando há uma situação de alta muito 
inesperada. O Artigo 478 do Código Civil prevê justamente 
que, “nos contratos de execução continuada ou diferida, se 
a prestação de uma das partes se tornar excessivamente 
onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude 
de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o 
devedor pedir a resolução [dissolução] do contrato”. 

Do ponto de vista do mercado, também não tem havido um 
espaço para reajuste de aluguéis no atual patamar medido pelo 
IGP-M. A taxa de vacância dos imóveis, usada para medir a 
temperatura do mercado, tem apresentado números muito 
acima das médias históricas. No Rio de Janeiro, segundo a 
Abadi, o índice de imóveis comerciais não alugados está va-
riando entre 25% e 28%, quando normalmente fica na faixa de 
15%. Entre os imóveis residenciais, essa taxa de desocupação 
está em 17%, mais que o dobro da média de 8% de períodos 
anteriores (ABr).



www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 08 de dezembro de 20204

Como foi 2020 
para as startups 

brasileiras?

O ano de 2020 não 
poderia ter começado 
com expectativas 
melhores para o nosso 
ecossistema 

O ano, aclamado como 
“o poderoso ano das 
startups”, ganhou 

este título depois da ebuli-
ção do segmento em 2019, 
digno de cinco novos uni-
córnios brasileiros, gran-
des investimentos na área 
de inovação pela América 
Latina e o reconhecimento 
das grandes corporações. 
Mas nem o mais pessimista 
dos cenários, poderia prever 
para este ano, uma pande-
mia mundial. Entretanto, 
mesmo com as adversida-
des, será que 2020 foi um 
bom ano para as startups? 
Em alguns aspectos, foi sim! 
E vou te contar porque. 

O ano começou agitado 
já em seu segundo dia, 
com o anúncio de mais um 
unicórnio: a Loft, startup 
que compra apartamentos 
usados, faz reforma e re-
vende, ganhou o título após 
receber um investimento de 
US$175 milhões de fundos 
internacionais. E apenas 
quatro dias depois, a fintech 
Nubank divulgou sua pri-
meira aquisição na história. 
Tudo caminhava bem, até 
tomarmos consciência da 
pandemia. 

A partir daí, a palavra de 
ordem do ano, foi: transfor-
mação. Mesmo nosso setor, 
acostumado as disrupções, 
ambientes de incerteza e 
que sabe a hora de pivotar, 
teve muito a aprender nos 
primeiros meses do ano. 
Foi preciso readequar o 
planejamento, sentar em 
cima do caixa, ser criativo 
e pensar como se preparar 
para o novo cenário. E em 
um segundo momento, ava-
liar as oportunidades. Com 
certeza foi um ano desafia-
dor, mas com startups se 
mantendo como tendência. 

Alguns segmentos que 
dependiam mais do offli-
ne, como eventos, shows, 
esportes e restaurantes, 
por exemplo, foram mais 
afetados e possivelmente 
os que terão mudanças mais 
profundas nos próximos 
anos. Em contrapartida, ou-
tros segmentos foram muito 

demandados e cresceram 
neste período: como o caso 
do EAD (ensino a distância) 
que fomentou as edtechs, 
delivery, e-commerce, heal-
th techs (startups de saúde 
e bem estar) e logística. 

Resultados do Mapea-
mento de Startups 2020 que 
a Abstartups acaba de lan-
çar, indicam que 38,1% das 
startups brasileiras abriram 
processos seletivos este ano 
e apenas 15,4% realizaram 
desligamentos. Outro dado 
interessante é que mais de 
50% das startups residentes 
do CUBO, maior Hub de 
Inovação da América Latina, 
cresceram em 2020. Em 
relação a acesso a capital, 
2020 foi um ano atípico 
de investimentos, com 
registro de crescimento, 
especialmente em rodadas 
de investimentos. 

Se em 2019 as rodadas 
de SEED eram em torno de 
R$ 1,6 milhão, este ano, a 
média registrada foi para R$ 
2,4 milhões. Além disso, em 
setembro tivemos o anúncio 
de mais uma startup uni-
córnio - A VTex, startup de 
e-commerce ganhou seu tí-
tulo após aporte de US$ 225 
milhões do Softbank. Além 
disso tudo, outras pautas 
importantes marcaram o 
setor: como a assinatura do 
Marco Legal das Startups 
pela Secretaria Geral da 
Presidência da República. 

O documento é um passo 
importante, que trará mais 
reconhecimento e persona-
lidade jurídica para o setor, 
assim como as discussões 
sobre diversidade, que 
surgiram com muita força 
no ecossistema, que ainda 
se mostra com um “gap” 
gigante a ser melhorado. 
Agora, nos resta aguardar 
como serão os novos cami-
nhos para 2021. Precisamos, 
acima de tudo, entender 
como serão os cenários 
com uma possível vacina e 
reabertura, quais os novos 
desafios e readequação de 
rotina de trabalho, modelos 
de gestão e novas tendên-
cias de consumo. 

Mas independente de 
qualquer coisa, continua-
mos positivos no fomento 
ao desenvolvimento do 
ecossistema! 

(*) - É diretor executivo da 
Associação Brasileira de Startups.

José Muritiba (*)

Com a entrada em vigor da re-
solução do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) autorizando a 
retomada dos prazos para a regu-
larização das carteiras nacionais 
de Habilitação (CNHs), vencidas 
após 19 de fevereiro, é preciso 
ficar atento ao calendário para 
renovação do documento. 

A medida revogou uma reso-
lução publicada em março pelo 
órgão, que suspendeu os prazos 
para a renovação das CNHs, apli-
cação de multas, transferência de 
veículo, o registro e licenciamen-

to de veículo novo, entre outros, 
em razão da pandemia do novo 
Coronavírus.

Segundo a nova resolução, que 
já está valendo,  os documentos 
de habilitação vencidos em 2020 
ganharam mais um ano de validade. 
A medida inclui também a Autori-
zação para Conduzir Ciclomotores 
(ACC) e a Permissão Para Dirigir 
(PPD), documento provisório utili-
zado no primeiro ano de habilitação 
do condutor. 

Pelo texto, a renovação ocorrerá 
com base no mês de vencimento do 

documento. Assim, por exemplo, 
a CNH que perdeu a validade em 
junho de 2020 deve ser renovada 
no mesmo mês de 2021. O objetivo 
é evitar aglomeração de pessoas. 
Além disso, a orientação é de que 
as pessoas só devem procurar o De-
partamento Estadual de Trânsito 
(Detran) em casos emergenciais. 

Ainda de acordo com a resolução, 
para fins de fiscalização, qualquer 
documento de habilitação venci-
do em 2020 deve ser aceito até o 
último dia do mês correspondente 
em 2021. A resolução também 

determinou que, a partir de 1º de 
dezembro de 2020, fossem retoma-
dos os prazos para serviços como 
transferência veicular, comunica-
ção de venda, mudança de ende-
reço, conforme previsto no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB).

Outra mudança relacionada à 
CNH foi a que alterou o CTB para 
ampliar a validade do documento, 
entre outros pontos. Atualmente 
a validade máxima da CNH é de 
cinco anos para condutores de 
até 65 anos. Acima dessa idade, 
a validade máxima passa a ser 

de três anos, ou conforme laudo 
médico. 

Com a alteração, a validade do 
documento será de dez anos para 
condutores de até 50 anos de idade; 
cinco para os de 50 a 70 anos e três 
anos para condutores acima de 70 
anos. Os novos prazos só entrarão 
em vigor em abril de 2021, quando 
termina o prazo de 180 dias da pu-
blicação da lei no Diário Oficial da 
União. Ou seja, os documentos de 
habilitação expedidos antes da lei 
entrar em vigor permanecerão com 
o prazo de validade atual (ABr).

Dados do IBGE mos-
tram que a taxa de 
desemprego chegou 

em 13,3% no último trimes-
tre encerrado em junho, o 
que representa 12,8 milhões 
de pessoas. A crise também 
gerou o fechamento de mais 
de 8,9 milhões de postos de 
trabalho em apenas 3 meses. 

Pesquisa feita pela Anjos 
do Brasil indica que 64% dos 
investidores disseram que 
diminuiu sua predisposição 
para investir em startups por 
causa do Coronavírus. 

Pensando nisso, a Stark 
Bank, fintech b2b líder em 
open banking no Brasil, lis-
tou cinco dicas que podem 
ajudar as startups a se man-
ter e sobreviver em meio a 
essa crise: 
 1) Controle seu fluxo 

de caixa - Em mo-
mento de recessão 
como o que temos 
atualmente, é funda-
mental que os respon-
sáveis pelo financeiro 
das empresas saibam 
exatamente tudo que 
entra e o que sai do 
caixa. Com isso, será 
possível avaliar onde 
deve-se economizar, 
em que investir nesse 
momento, quais gastos 
cortar , como aplicar. 
Para isso, use e abuse 
das soluções e plata-
formas que permitem 
um gerenciamento 
completo do fluxo, 
gastos e recebíveis do 
mês. 

Use e abuse das soluções e plataformas que permitem um 
gerenciamento completo do fluxo.

Cada pessoa tem um organismo único, com características 
próprias e necessidades diferentes. E saber quais são essas 
particularidades é fundamental para utilizar os produtos cer-
tos e ter resultados efetivos. Apesar de existirem disponíveis 
no mercado, várias opções de produtos de diferentes marcas, 
preços e formas, a procura por cosméticos manipulados tem 
crescido e são muitas as razões pelas quais isso ocorre. 

Com os cosméticos manipulados é possível ter vários 
em um só. Um único produto pode ser o suficiente para 
resolver diferentes problemas ao mesmo tempo. Um 
creme manipulado para a pele, por exemplo, pode ajudar 
a suavizar rugas, remover manchas e olheiras, hidratar, 
trazer fotoproteção e ainda ativar o rejuvenescimento da 
pele. Sem contar que isso gera um ótimo custo benefício. 

É uma conta simples, se um único produto pode propor-
cionar inúmeros benefícios, claro que ele acaba se tornando 
economicamente mais vantajoso. Além disso, apesar de 
o preço do produto manipulado variar de acordo com a 
composição, eles costumam sair bem mais em conta, já 
que, podem ser formulados com a quantidade certa para 
cada cliente, evitando, assim, o desperdício. 

“O produto é produzido na medida certa, de acordo com 
as orientações do seu médico, que analisa as característi-
cas específicas da sua pele e pode adicionar mais de uma 
substância por produto, assim você não precisa comprar 
dois ou três cosméticos diferentes”, esclarece a diretora 
técnica da Pharmapele, Luisa Saldanha.

Os manipulados também trazem mais segurança ao con-
sumidor. Afinal, a composição é elaborada por um médico, 
por isso, todo o histórico de saúde do indivíduo é levado 
em consideração. Sendo assim, é mínima a possibilidade 
do surgimento de alergias e outros problemas durante o 
uso do cosmético manipulado. 

Com os cosméticos manipulados é possível ter vários em um só.
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IGP-DI acumula 
taxas de 22,16% no ano

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-
DI) registrou inflação de 2,64% em novembro, taxa inferior 
à apurada em outubro (3,68%) mas superior à calculada em 
novembro de 2019 (0,85%). Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o indicador nacional de inflação acumula 
taxas de 22,16% no ano e de 24,28% em 12 meses. A queda 
da taxa do IGP-DI, de outubro para novembro deste ano, 
foi puxada pelos preços no atacado e na construção civil. 

A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que 
mede o atacado, recuou de 4,86% em outubro para 3,31% 
em novembro. O Índice Nacional de Custo da Construção 
caiu de 1,73% em outubro para 1,28% em novembro. Por 
outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor, que mede 
o varejo, teve alta, ao passar de 0,65% em outubro para 
0,94% em novembro (ABr).

Cinco dicas para ajudar 
sua empresa a atravessar a 
pandemia do Coronavírus

Desde o início da pandemia, os mais variados setores vêm sofrendo mudanças e drásticas consequências, 
principalmente na economia
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práticas para home 
office - Com toda 
equipe trabalhando 
remotamente e com 
esse modelo de traba-
lho se tornando cada 
vez mais comum, é 
importante não deixar 
a produtividade cair. 
Que tal desenvolver 
um guia prático focado 
no perfil e atividades 
da sua startup com 
dicas de engajamento 
para os funcionários, 
incentivos, inspirações 
e muito mais? Esse 
tipo de atitude parece 
simples mas faz toda a 
diferença no dia a dia 
dos seus colaborado-
res. 

 5) Ofereça desconto 
aos clientes - A si-
tuação não é das mais 
fáceis para ninguém, 
então que tal colocar 
em prática uma po-
lítica de descontos 
por pagamento ante-
cipado? Com isso, você 
motivará seus clientes 
a realizarem o paga-
mento adiantado de 
um produto ou serviço 
em troca de descontos. 
Além de favorecer o 
cliente, você beneficia 
também sua empresa, 
diminuindo a inadim-
plência e possibilitan-
do um adiantamento 
de receita - Fonte e 
mais informações: (ht-
tps://starkbank.com/).

 2) Mude o mindset - 
Durante a crise, muitas 
oportunidades apare-
cem sem que ninguém 
perceba. Ampliando o 
campo de visão, é pos-
sível avaliar possíveis 
gaps e oportunidades 
de crescimento mesmo 
com cenário incerto. 
Aposte na criatividade 
para encontrar novas 
soluções para proble-
mas que o mercado 
irá enfrentar quando 
o furacão passar. E 
mais, automatize seus 
processos internos 
para que você consiga 
ter tempo de analisar o 
mercado e não perder 
tempo com funções 
operacionais que a 
tecnologia pode facil-
mente resolver. 

 3) Automatize proces-
sos - Como citado na 

dica anterior, mesmo 
na crise, a automati-
zação de processos 
é a chave para que o 
empreendedor tenha 
maior controle sobre 
todos os procedimen-
tos da sua empresa, 
simplificando e facili-
tando a maneira como 
podem ser executa-
dos. Isso também dimi-
nui a dor de cabeça da 
equipe, que consegue 
encontrar dados e 
informações de forma 
mais rápida e segura. 
Além de deixar o pro-
cesso mais eficiente e 
diminuir a chance de 
erros. Afinal, já pen-
sou se, em momentos 
como a quarentena 
do Coronavírus, o seu 
financeiro se trans-
formasse num grande 
colapso? 

Cresce a procura 
por cosméticos manipulados

Um outro ponto positivo é que os cosméticos manipu-
lados possuem ativos naturais, que trazem ainda mais 
benefícios ao corpo. 

Muito diferente do que acontece com vários dos cosmé-
ticos convencionais disponíveis no mercado, que contam 
com ingredientes sintéticos na composição. Até os con-
servantes dos manipulados são mais naturais do que os 
dos produtos industrializados.

Outros detalhes que podem garantir um excelente resul-
tado final e a satisfação dos clientes, são a personalização 
e certeza da farmácia escolhida. Isso porque a fórmula 
farmacêutica, com ou sem perfume, tipo de embalagem, 
podem ser determinadas pelo consumidor, no ato da mani-
pulação. Além do mais, conhecer a reputação da farmácia 
escolhida, que opta por melhores matérias-primas, também 
traz mais confiança ao utilizar o cosmético. Fonte: (www.
pharmapele.com.br).

Saiba como é feita a renovação da CNH e sua validade



Felicidade e saúde como 
employer branding

Não é novidade que 
2020 desmascarou 
adversidades sociais e 
desencadeou problemas 
pessoais, que 
impactam diretamente 
na produtividade 
e andamento dos 
colaboradores no 
trabalho

Esse contexto é um 
desafio novo para as 
lideranças que, mais do 

que nunca, encaram a entrega 
de valor ao funcionário como 
uma estratégia fundamental. 
Primeiramente, acredito que 
é importante reforçar que 
“valor” é uma ideia subjetiva 
e, por isso, está mais próxima 
das percepções emotivas do 
que das racionais. 

Sendo assim, sugiro que olhe-
mos para as emoções humanas 
como aspectos que podem en-
grandecer a empresa. Em uma 
interpretação mais simples, a 
marca quer ver os seus colabora-
dores felizes. A felicidade acaba 
sendo um sinônimo ou, às vezes, 
uma consequência da sensação 
de bem-estar, e as companhias 
já viram que podem oferecer 
condições que propiciem mais 
qualidade de vida para o time. 

Hoje, até corporações com 
décadas de atuação imple-
mentaram iniciativas como 
licença paternidade estendida 
e convênios com clubes ou 
outros espaços de lazer e en-
tretenimento. Entretanto, veio 
a pandemia e surgiu o seguinte 
dilema: mas como proporcio-
nar essa alegria em um ano 
como este? Na reclusão, muitas 
empresas adaptaram ações 
de interação e engajamento 
e acredito que foram feitos 
bem válidos, desde a happy 
hour online até a adaptação 
de benefícios; tudo visando o 
conforto dos colaboradores. 

Creio que também é opor-
tuno ficar de olho nos hábitos 
alimentares do time, já que 
a pandemia ressignificou a 
alimentação, tanto de forma 
positiva como negativa. 

Segundo uma pesquisa feita 
pelo NutriNet Brasil, a frequ-
ência de consumo de alimen-
tos saudáveis aumentou de 
40,02% para 44,6% no período 
de distanciamento social. Por 
outro lado, sem uma rotina tão 
regrada ou as idas à academia, 
a tentação de buscar alento 
na geladeira também é uma 
realidade. 

Na procura por bem-estar 
emocional, foi comum que 
as pessoas reproduzissem as 
famosas comidas tradicionais 
de famílias ou que marcaram a 
infância, nomeadas de comfort 
foods. Para se ter uma ideia, as 
buscas por “pão caseiro fácil” 
cresceram mais de 700% em 
março em comparação com o 
mesmo mês em 2019, segundo 
o Google. 

Tal acompanhamento da 
alimentação é importante, 
pois - segundo um estudo 
da Universidade de Brigham 
Young -, colaboradores com 
hábitos alimentares ruins são 
66% mais propensos à queda 
de produtividade em compara-
ção com quem tem uma dieta 
equilibrada. Além disso, o es-
tudo aponta que quando frutas 
e vegetais não são consumidos 
regularmente, o desempenho 
pode cair 93%. 

Os números já são expressi-
vos por si só e é válido reforçar 
que a pesquisa traz um recorte 
anterior ao momento atual, 
marcado por isolamento, mu-
danças de comportamento e 
desgaste emocional, fatores 
que impactam diretamente na 
alimentação e engajamento 
dos funcionários. Sendo assim, 
não é difícil concluir que cuidar 
da saúde alimentar do time é 
zelar pelo equilíbrio de todos 
da equipe e também da própria 
empresa. 

Claro que quando sugiro essa 
atenção à alimentação, não 
quer dizer que as lideranças 
podem proibir produtos ou fis-
calizar refeições. Na verdade, o 
papel dos gestores é entender 
essas tendências de consumo 
alimentar que o atual panora-
ma nos trouxe e incrementar 
as ações de saúde corporativa. 

O que antes se resumia na 
contratação de um convênio 
deve ser encarado de uma 
forma holística, englobando 
desde a prevenção de doenças 
ocupacionais até cuidados com 
a alimentação. Exemplos práti-
cos para tais ações podem ser 
o envio de produtos que unem 
saudabilidade e sabor para os 
colaboradores até workshops 
sobre nutrição, por exemplo. 

Quando bem implementadas, 
tais iniciativas se tornam cuida-
dos genuínos; e acredito que 
é disso que todos precisamos 
para sermos felizes em 2021. 

(*) - Formado em Comunicação 
Visual e Marketing pela ESPM e 

pós-graduado em Design Estratégico 
na Gestão do Negócio, é CEO e co-

fundador da Dio Mio, foodtech focada 
no segmento de sorvetes premium. 

Marcelo Faggioni (*)

3043-4171

www.netjen.com.br
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Empreendimentos Litoraneos S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O, a realizar-se em 17/12/20, às 11:00hs, na sede social, para delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 31/12/19, publicados nos jornais DOESP/
Empresarial e Jornal Empresas & Negócios, ambos nas edições de 30/10/20 (exercício 2018) e 06/11/20 (exercício
2019); (b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; (c) eleger a diretoria da companhia pelo próximo
triênio e (c) Outros assuntos de interesse geral. Pedro Henrique Julien de Toledo Piza - Diretor.             (08, 09 e 10)

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 14/04/2020
Data: 14 de abril de 2020, às 11:30 horas. Local: À Rua Vinte e cinco de março, 702, Centro, CEP: 
01021-100, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presença:  Acionistas representando a Totalidade do 
Capital Social, dispensada publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, parágrafo 
4º., da Lei nº 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: Reginaldo Chohfi Secretária: Solange 
Maria Nassif Chohfi Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício; b) Outros assuntos de 
interesse social. Deliberações: I - Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade e aprovado: a) 
Aprovados os Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração 
de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, referente ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019. II - Orientação sobre a importância do uso de máscara, higienização das 
mãos, distanciamento entre pessoas, sinalização nos locais e orientação sobre o Coronavirus, III - 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e como ninguém se manifestasse, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 
14 de abril de 2020. Assinaturas:  Presidente:  Reginaldo Chohfi - Secretária: Solange Maria Nassif 
Chohfi.  Acionistas: C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Administração e Participações 
S/A. Diretor Presidente: Reginaldo Chohfi - Diretora Vice Presidente: Solange Maria Nassif Chohfi. 
A presente é cópia fiel da original. Reginaldo Chohfi - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif 
Chohfi - Diretora Vice Presidente; Reginaldo Chohfi - Presidente mesa; Solange Maria Nassif Chohfi - 
Secretária; C.T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado por Reginaldo Chohfi 
e Solange Maria Nassifi Chohfi; T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado 
por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassifi Chohfi. JUCESP sob n° 517.559/20-1 em 02.12.2020.

Construtora Toda do Brasil S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Novembro de 2020
Aos 09/11/2020, às 10h reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede social na Rua 
Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, dispensada a publicação dos editais de convo-
cação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto no §4º do Artigo 124, Lei 
nº 6.404/76, conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo a presidência 
dos trabalhos, o Diretor Presidente da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou a mim Yuki Shiomi para secretariar os tra-
balhos. Composta a mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre o 
encerramento das atividades da sucursal constituída na República do Paraguai, de mesma denominação social da sua matriz, 
ou seja, Construtora Toda do Brasil S/A - Sucursal Paraguai, localizado à Calle Augusto Roa Basto casi Avenida José Asun-
cion Flores - Condomínio Costa Azul - Paraná Country Club - Área Comercial - Código Postal 7220 - Ciudad de Hernandarias 
- Alto do Paraná - Paraguai, em função de não ter perspectivas de novas obras nesse País. Após deliberação foi solicitado 
que sejam realizadas as ações que se fizerem necessárias. Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da 
presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas Toda Corporation (repre-
sentada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa, Sr. Yuki Shiomi. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente 
e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar conforme original. SP, 09/11/2020. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente; 
Sr. Yuki Shiomi - Secretário. JUCESP n° 502. 615/20-5 em 30/11/2020, Gisela Simiema Ceschin -Secretária Geral.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº. 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/03/2020. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.900, 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. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Dire-
tor Executivo da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para secretario.
Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do
edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas &
Negócios, nas edições dos dias 11, 12 e 13 de março de 2020. Foi aprovada a lavratura
da ata na forma de sumário, consoante disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. A
seguir deu-se início à “Ordem do Dia”, item “a” do edital de convocação. O Sr. Presidente
submeteu à discussão as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, representadas pelo Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demons-
trações de Resultados e Demonstrações de Fluxo de Caixa relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, documentos esses publicados no Diário Oficial
Empresarial na edição do dia 15 de fevereiro de 2020 e no Jornal Empresas & Negócios
na edição do dia 15/17 de fevereiro 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. A leitura dos documentos acima referidos
foi dispensada por todos os presentes. Após os esclarecimentos prestados, o Sr. Pre-
sidente colocou em discussão e votação a matéria objeto do item “a” da ordem do dia,
tendo sido aprovada por unanimidade de votos as Demonstrações Financeiras e as
contas dos administradores da Companhia. Passando ao item “b” da “Ordem do Dia”,
quanto à distribuição do resultado do exercício de 2018, foi decidido que sua destinação
ficará a critério da diretoria. Submetida a matéria à discussão e aprovação dos acionis-
tas presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos. Determinou o Sr. Pre-
sidente, a seguir, que se passasse a eleição dos membros da Diretoria, com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, tendo por unanimidade, sido eleitos: (i) Diretor
Executivo, André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
identidade RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; e,
(ii) Diretor sem designação especial, Carlos de Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, por-
tador 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 comer-
cial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os direto-
res eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial,
de exercerem 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, pecu-
lato, 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 arquivadas na sede da sociedade. (ii) Os cargos de
Diretor Superintendente e de um Diretor sem designação especial permanecerão vagos.
(iii) Foi atualizada monetariamente a remuneração global 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 lavra-
tura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São
Paulo, 23 de março de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia -
Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu procura-
dor, 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 228.123/2-3, em 26/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 AA - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28 - NIRE 35300370597

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2020. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, São
Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a
voto, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Com
as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatu-
tos, o Sr. André Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim,
Carlos de Gioia, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente
que o Edital de Convocação para a Assembleia 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 às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:- 1) - Foi aprovado o Rela-
tório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referen-
tes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, documentos esses publica-
dos no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia
14 de abril de 2020, sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o
parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de
31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social
de 2019, ficará a critério da diretoria. 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 lavra-
tura 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, 23 de abril de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia
- Secretário. Acionistas: André Kissajikian, Asdghig Kissajikian, por seu procurador,
Carlos de Gioia, 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 253.025/20-5, em
10/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: 20 de novembro de 2020, às 10h00 horas, na sede social da Tibério Construções e Incorporações S.A. (“Emissora”), na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-
000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: Foi dispensada a publicação da convocação em virtude da presença de todos os acionistas 
da Emissora, conforme disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: 
Mário Tibúrcio Tibério; Secretário: Carlos Eduardo Araújo Tibério. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples da Emisso-
ra, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em serie única, no valor total de 
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definida), nominativa e escriturais, as quais serão objeto de colocação privada 
(“Debêntures” e “Emissão” respectivamente); (ii) a autorização aos administradores da Emissora para praticar todos os atos necessários para a realização, efetivação e formali-
zação da deliberação descrita no item “i” acima, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Emissão e à constituição da Alienação Fiduciária 
(conforme abaixo definida), incluindo, mas sem limitação, a escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”) e seus aditamentos, o Contrato de Distribuição e os 
Contratos de Alienação Fiduciária (conforme abaixo definidos); e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pelos administradores da Emissora relacionados à Oferta. 5. 
Deliberações: Os acionistas da Emissora, por unanimidade e sem reservas, aprovaram: 5.1. A Emissão, contemplando as seguintes características: (i) Quantidade de Debên-
tures: Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures; (ii) Número da Emissão: 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Emissora; (iii) Número de Séries: A Emissão 
será em série única; (iv) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme 
abaixo definido);  (v) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário da Debênture, na Data de Emissão, será de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Forma: A 
Debênture será da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautela ou de certificados, não conversível em ações de emissão da Emissora; (vii) Data de Emissão: Para 
todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 24 de novembro de 2020 (“Data de Emissão”); (viii) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, a 
ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional; (ix) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 1.828 (mil oito-
centos e vinte e oito) dias contados da Data Emissão, vencendo em 26 de novembro de 2025 (“Data de Vencimento”), ressalvada a possibilidade de vencimento antecipado ou 
resgate antecipado facultativo das Debêntures; (x) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados pela Emissora serão utilizados exclusivamente para investimentos 
em sociedades de propósito específico do seu grupo econômico, que investirão os recursos na aquisição de imóveis, sociedades essas que se encontram listadas exaustiva-
mente na Escritura de Emissão; (xi) Forma de subscrição e integralização: As Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, na Data de Integralização; (xii) 
Vinculação aos CRI: As Debêntures da presente Emissão serão vinculadas aos certificados de recebíveis imobiliários da 330ª série da 1ª (primeira) emissão da True Securitiza-
dora S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Securitizadora” ou “Debenturista” e “CRI”, respectivamente), por meio do respectivo termo de securitização (“Termo de 
Securitização”), sendo certo que os CRI serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Oferta”); (xiii) Registro para Distribuição, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: As Debêntures serão objeto de colocação privada e, portanto, não serão regis-
tradas para distribuição e/ou negociação em mercado organizado; (xiv) Juros Remuneratórios das Debêntures: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará 
juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, ex-
pressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua 
página de Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa (“Spread”) equivalente a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será calculada na forma a ser definida na Escritura de Emissão; (xv) Pagamento 
Remuneração: Os valores devidos a título de Remuneração serão pagos em parcelas mensais, de acordo com os valores e datas indicados na tabela constante da Escritura de 
Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 28 de dezembro de 2020; (xvi) Amortização: o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas 
mensais, pagas a partir do 31º (trigésimo primeiro) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 26 de junho de 2023; (xvii) Atualização 
do Valor Nominal Unitário da Debênture: Não haverá atualização monetária das Debêntures; (xviii) Vencimento Antecipado: A Debênture estará sujeita a hipóteses de vencimen-
to antecipado, a serem descritas na Escritura de Emissão; (xix) Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a partir da Data de Integralização, 
promover o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em circulação (“Resgate Antecipado Facultativo”), observados os termos e condições que serão estipulados na 
Escritura de Emissão, não podendo realizar resgate parcial das Debêntures em circulação, exceto mediante aprovação em assembleia geral. O valor a ser pago à Debenturista 
a título de Resgate Antecipado Facultativo será o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sem o acréscimo de quaisquer prêmios; (xx) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a 
qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, devendo tal fato constar no relatório 
da administração e das demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora de acordo com esta Cláusula poderão ser canceladas, permanecer 
na tesouraria da Emissora, ou serem negociadas privadamente. (xxi) Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a partir da Data de 
Integralização, promover a amortização extraordinária facultativa das Debêntures em circulação (“Amortização Antecipada Facultativa”), observados os termos e condições que 
serão estipulados na Escritura de Emissão, sendo certo que referida Amortização Antecipada Facultativa estará limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures. O valor a ser pago à Debenturista a título de Amortização Antecipada Facultativa será o percentual do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme 
o caso, sem o acréscimo de quaisquer prêmios; (xxii) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida à Debenturista, os débitos em 
atraso ficarão sujeitos à multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento 
(exclusive) até a data do efetivo pagamento (inclusive), bem como à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança; (xxiii) Comprovação de titularidade: Para todos os fins de direito, a titularidade 
das Debêntures será comprovada pela inscrição do titular das Debêntures no Livro de Registro de Debêntures Nominativas. A Emissora se obriga a promover a inscrição da 
Debenturista no Livro de Registro de Debêntures Nominativas em prazo não superior a 10 (dez) Dias Úteis a contar da data de assinatura da Escritura de Emissão, bem como 
a apresentar à Securitizadora, dentro do referido prazo, cópia autenticada da página do Livro de Registro de Debêntures Nominativas que contenha a inscrição do seu nome 
como detentora da totalidade das Debêntures;  (xxiv) Prorrogação de prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação a ser 
prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo 
aos valores a serem pagos. Considera-se “Dia(s) Útil(eis)”(i) com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia 
que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual 
haja expediente nos bancos comerciais na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecu-
niária a ser prevista na Escritura de Emissão, qualquer dia que não seja sábado ou domingo ou feriado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;  (xxv) Garantia Real: O 
pagamento integral e pontual das Obrigações Garantidas é garantido por (i) Alienação Fiduciária de imóveis de propriedade de sociedades de propósito específico pertencen-
tes ao grupo econômico da Emissora (“SPE”), a ser formalizada por meio de contratos de alienação fiduciária a serem celebrados entre as SPE, a Emissora e a Securitizado-
ra (“Contratos de Alienação Fiduciária” e “Alienações Fiduciárias”, respectivamente); e (xxvi) Fiança: Em garantia ao cumprimento fiel e integral de todas as Obrigações Garan-
tidas, as Debêntures contarão com garantia fidejussória representada por fiança prestada por (i) Tipar Participações S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 19.568.125/0001-40; (ii) Tibério Construtora Ltda., sociedade de responsa-
bilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, sala 37, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.755.813/0001-08; 
(iii) Tibério Construções e Participações VI Ltda., sociedade de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, 
CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.428.738/0001-01; (iv) Tibério Engenharia Ltda., sociedade de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, sala 56, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.146.112/0001-34; (v) Mário Tibúrcio Tibério, brasileiro, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.584.614 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 045.319.818-04, casa-
do sob o regime da comunhão universal de bens com Nilza Araújo Tibério, brasileira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.571.703 SSP/SP e inscrita no 
CPF sob o nº 157.959.648-75, residentes na Avenida Albert Einstein, nº 606, Jardim Leonor, CEP 05652-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) Carlos 
Eduardo Araújo Tibério, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.446.885 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 086.823.178-93, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens com Renata Curiati Tibério, brasileira, juíza federal, portadora da cédula de identidade RG nº 24.228.831-5/SSP/SP e inscrita no 
CPF sob o nº 181.375.518/32, os quais se obrigarão perante a Securitizadora, na qualidade de devedores solidários e principais pagadores, solidariamente responsáveis com 
a Emissora, por todos os valores devidos em decorrência das Obrigações Garantidas nos termos da Escritura de Emissão. 5.2. Autorizaram os administradores da Emissora 
a: (i) praticar todos os demais atos e celebrar todos os documentos necessários à efetivação da emissão das Debêntures e dos CRI, incluindo, mas não se limitando à consti-
tuição das Alienações Fiduciárias e à contratação de terceiros como assessores legais; (ii) praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente 
ata nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável; e (iii) ratificação de todos os atos praticados com relação às deliberações acima. 5.3. Autori-
zam os administradores da Emissora a, quando for o caso, aditar e retificar a Escritura de Emissão e os Contratos de Alienação Fiduciária, conforme aplicável, independente-
mente de aprovação prévia dos acionistas. 5.4. Ratificam todos os atos praticados pela administração da Emissora com relação às deliberações acima. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com original lavrado em livro próprio. Mário 
Tibúrcio Tibério - Presidente; Carlos Eduardo Araújo Tibério - Secretário. JUCESP nº 519.528/20-7 em 04/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tibério Construções e Incorporações S.A.
CNPJ Nº 47.140.330/0001-46 - NIRE 35.300.156.277

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Novembro de 2020 
1. Data, Hora e Local: 20 de novembro de 2020, às 10h00 horas, na sede social da Tipar Participações S.A. 
(“Companhia”), na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2.  
Convocação e Presenças: Foi dispensada a publicação da convocação em virtude da presença de todos os 
acionistas da Emissora, conforme disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Mário Araújo Tibério; Secretário: 
Carlos Eduardo Araújo Tibério. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a prestação de garantia fidejussória pela 
Companhia, na forma de fiança (“Fiança”), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples da Tibério 
Construções e Incorporações S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Economia (“CNPJ”) sob o nº 47.140.330/0001-46 (“Tibério”), não conversíveis em ações, da espécie quiro-
grafária, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em serie única, 
no valor total de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) na data de emissão das debêntures 
definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”), nominativa e escriturais, as quais serão objeto de colo-
cação privada (“Debêntures” e “Emissão” respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser 
Convolada na Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação 
Privada, da Tibério Construções e Incorporações S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Tibério, 
a True Securitizadora S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.130.744/0001-00 (“Securitizadora”), a Companhia, Tibério Construtora Ltda., sociedade de responsabilidade 
limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, sala 37, CEP 01430-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.755.813/0001-08, Tibério Construções e Participações VI Ltda., sociedade 
de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 
78, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.428.738/0001-01, Tibério Engenharia Ltda., sociedade de 
responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, 
sala 56, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.146.112/0001-34, Mário Tibúrcio Tibério, brasileiro, en-
genheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.584.614 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 045.319.818-04, casado sob o regime da comunhão universal de 
bens com Nilza Araújo Tibério, brasileira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.571.703 SSP/
SP e inscrita no CPF sob o nº 157.959.648-75, residentes na Avenida Albert Einstein, nº 606, Jardim Leonor, 
CEP 05652-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e Carlos Eduardo Araújo Tibério, brasileiro, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.446.885 SSP/SP, inscrito no CPF sob 
o nº 086.823.178-93, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Renata Curiati Tibério, brasilei-
ra, juíza federal, portadora da cédula de identidade RG nº 24.228.831-5/SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 
181.375.518/32, residentes na Avenida Albert Einstein, nº 580, Jardim Leonor, CEP 05652-000 na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, em garantia ao cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas pela 
Tibério na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”); (ii) a autorização aos administradores da Companhia 
para praticar todos os atos necessários para a realização, efetivação e formalização da deliberação descrita no 
item “i” acima, bem como celebrar todo e qualquer outro documento necessário à prestação da Fiança; e (iii) a rati-
ficação de todos os atos já praticados pelos administradores da Companhia necessários à efetivação da Fiança. 
5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas da Companhia: (i) aprova-
ram a prestação da Fiança, inclusive renunciando aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração 
de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 836, 
837, 838, 839, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e 130 e 794 da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”). (ii) autorizaram os administradores 
a praticar todos os atos necessários para a realização, efetivação e formalização da deliberação descrita no item “i” 
acima, bem como celebrar todo e qualquer outro documento necessário à prestação da Fiança. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. Confere com original lavrado em livro próprio. Mário Araújo Tibério - Presidente; Carlos Eduardo 
Araújo Tibério - Secretário. JUCESP nº 518.815/20-1 em 04/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tipar Participações S.A.
CNPJ Nº 19.568.125/0001-40 - NIRE 35.300.461.916

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Novembro de 2020

Com a volatilidade no mercado, é 
importante o investidor manter o 
equilíbrio e avaliar com cautela as 

aplicações. Mas, como manter o controle 
na hora de lidar com os investimentos?- 
É fundamental que os investimentos 
estejam alinhados com os objetivos 
financeiros e o perfil de investidor. 

Assim será possível construir uma 
carteira, levando em consideração os 
riscos que o investidor estará disposto a 
enfrentar, além de trazer mais seguran-
ça na hora de investir. De acordo com 
o assessor de investimentos, Ricardo 
Czapski, da WFlow – escritório Private 
especializado em Assessoria Financeira 
e Patrimonial credenciado à XP Inves-
timentos – para manter o controle na 
hora de investir, é necessário estar 
sempre atualizado sobre o mercado e 
buscar informações que contribuam 
para o sucesso nos investimentos.

“O investidor que possui objetivos 
de curto, médio e longo prazo bem 
definidos, dificilmente irá agir por im-

É preciso considerar que dependendo das 
aplicações, haverá a possibilidade 

de perdas.
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Como manter o controle na 
hora de investir?

Para se aventurar no mundo dos investimentos, além de conhecimento e disciplina, é preciso ter atenção 
para não agir por impulso

investidor acaba seguindo a maioria 
sem avaliar com critério o motivo da 
aplicação ou a venda do produto. 

Esse tipo de comportamento tam-
bém pode afetar a rentabilidade e o 
investidor pode até mesmo, perder 
boas oportunidades no mercado. O 
excesso de otimismo e confiança, 
também podem atrapalhar na tomada 
de decisão. É normal criar expectativa 
positiva sobre os investimentos, mas 
é preciso considerar que dependendo 
das aplicações, haverá a possibilidade 
de perdas.

“É necessário ter paciência e agir com 
responsabilidade, muitos investidores 
não respeitam o próprio perfil e se 
arriscam em investimentos que não 
estão de acordo com o padrão de vida. 
Portanto, é importante saber analisar 
os dados da aplicação, criar estratégias 
e diversificar os investimentos para 
conseguir alcançar bons resultados no 
mercado financeiro”, finaliza Ricardo 
Czapski (AI/Pilares RP).

pulso caso o mercado financeiro seja 
impactado de alguma forma. Portanto, 
o ideal é focar nos investimentos que 
irão contribuir para a realização dos 
seus planos e metas, sem deixar a emo-
ção tomar conta das decisões”, ressalta. 
Na bolsa de valores, é comum ocorrer 
o efeito manada, situação em que o 

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confiança, ou ligue 

para
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Moises Galindo Tinajero (*)    

Embora a oferta de experiências online seja um dos 
focos do varejo há mais de uma década no Brasil e 
na América Latina, a pandemia impulsionou inicia-

tivas de transformação digital em todas as empresas e 
desafiou os varejistas em todos os lugares do mundo - e 
não apenas na região - a realizar mudanças operacionais 
necessárias para apoiar a mudança no comportamento 
de compra do consumidor. 

Também durante a pandemia, segmentos que já eram 
comuns no e-commerce, como eletrônicos e brinquedos, 
se consolidaram e outros setores foram acelerados, 
como alimentos e bebidas, saúde, pet shop, beleza e 
perfumaria. 

A transformação fez com que o faturamento de R$ 
27,3 bilhões no e-commerce nacional tivesse um salto 
de 71% em comparação ao mesmo período de 2019, 
segundo dados da Compre&Confie. Embora as oportu-
nidades sejam vastas, também existem muitos desafios 
com essa rápida migração do comércio offline para o 
online. Com mais consumidores agora podendo fazer 
suas compras com um clique, garantir a fidelidade deles 
se tornou ainda mais difícil. 

Mesmo que o fim de um período de isolamento e dis-
tanciamento social em definitivo ainda seja incerto, o 
movimento em lojas físicas não só ocorre como ainda é 
esperado, pois há os consumidores que sentem neces-
sidade de ir pessoalmente testar os produtos - um caso 
clássico é o de colchões e estofados, cuja troca pode 
ser um transtorno. Além de tudo, para ter sucesso no 
mercado incerto de hoje, os varejistas devem investir 
muito em TI para que possam responder à demanda 
em constante mudança, oferecer suporte aos requisitos 
de atendimento rápido, aumentar a produtividade e 
fornecer experiências superiores ao cliente, tanto no 
online quanto no offline - tudo a um custo competitivo. 

Nesse contexto, as formas como os varejistas entre-
gam seus produtos estão mudando. As opções de Click 
& Collect (compre online, retire na loja) se tornaram 
cada vez mais populares e mais marcas estão criando 
escritórios ou centros de distribuição onde apenas as 
compras feitas online são tratadas. Também estão usando 
de estratégias multicanais no qual lojas próprias ou de 
parceiros tornam-se um ponto de retirada, acelerando 
os prazos de entrega. 

A migração do comércio físico para o online, fruto da necessidade de isolamento social, foi significativa este ano. 
Para ser mais objetivo, de acordo com a pesquisa de Economia Digital realizada pela Adobe, podemos 

dizer que a pandemia acelerou a adoção das compras digitais em cerca de quatro a seis anos. 

Foto de Roberto Nickson no Pexels

mia impulsionou iniciativas de transformação digital em 
todas as empresas e desafiou os varejistas em todos os 
lugares do mundo - e não apenas na região - a realizar 
mudanças operacionais necessárias para apoiar a mu-
dança no comportamento de compra do consumidor. 

Também durante a pandemia, segmentos que já eram 
comuns no e-commerce, como eletrônicos e brinquedos, 
se consolidaram e outros setores foram acelerados, como 
alimentos e bebidas, saúde, pet shop, beleza e perfuma-
ria. A transformação fez com que o faturamento de R$ 
27,3 bilhões no e-commerce nacional tivesse um salto 
de 71% em comparação ao mesmo período de 2019, 
segundo dados da Compre&Confie. 

Embora as oportunidades sejam vastas, também 
existem muitos desafios com essa rápida migração do 
comércio offline para o online. 

Com mais consumidores agora podendo fazer suas 
compras com um clique, garantir a fidelidade deles se 
tornou ainda mais difícil. Mesmo que o fim de um perío-
do de isolamento e distanciamento social em definitivo 
ainda seja incerto, o movimento em lojas físicas não só 
ocorre como ainda é esperado, pois há os consumidores 
que sentem necessidade de ir pessoalmente testar os 
produtos - um caso clássico é o de colchões e estofados, 
cuja troca pode ser um transtorno. 

Além de tudo, para ter sucesso no mercado incerto de 
hoje, os varejistas devem investir muito em TI para que 
possam responder à demanda em constante mudança, 
oferecer suporte aos requisitos de atendimento rápido, 
aumentar a produtividade e fornecer experiências supe-
riores ao cliente, tanto no online quanto no offline - tudo 
a um custo competitivo. Nesse contexto, as formas como 
os varejistas entregam seus produtos estão mudando. 
As opções de Click & Collect (compre online, retire na 
loja) se tornaram cada vez mais populares e mais marcas 
estão criando escritórios ou centros de distribuição onde 
apenas as compras feitas online são tratadas. 

Também estão usando de estratégias multicanais no 
qual lojas próprias ou de parceiros tornam-se um ponto 
de retirada, acelerando os prazos de entrega. 

Tudo isso precisa ser processado de forma rápida, 
confiável, personalizada e profissional para dar suporte 
ao rápido retorno dos produtos que os clientes estão 
esperando. E no chão de fábrica, os varejistas estão 
reavaliando suas experiências na loja e como tecnolo-
gias de impressão podem apoiar a produtividade dos 
assistentes e a necessidade de velocidade da qual os 
consumidores estão confiando. 

De acordo com a empresa de pesquisa Global Kantar, 
a Covid-19 impulsionou a sustentabilidade na agenda 
dos consumidores. Globalmente - 51% acreditam que 
continua sendo uma prioridade, enquanto 22% acreditam 
que é mais crítico do que nunca. Os varejistas precisam 
responder a esse interesse crescente desde o início, 
garantindo que qualquer tecnologia em que investirem 
venha com uma abordagem responsável - desde o design 
sustentável até o uso eficiente e a reciclagem responsável. 

É importante não desperdiçar os aprendizados de 
uma crise - agora é a hora de as organizações de varejo 
pensarem e romperem para se manterem relevantes e 
lucrativas por muito mais tempo. 

(*) - É consultor de Varejo da Lexmark para a América Latina.

Fo
to

 d
e 

Ph
ot

oM
IX

 C
om

pa
ny

 n
o 

Pe
xe

ls
Fo

to
 d

e 
A

m
in

a 
Fi

lk
in

s 
no

 P
ex

el
s

o papEl da 
tEcnologia EM 
uM Mundo dE 
varEjo digital

aléM da vitrinE

Tudo isso precisa ser processado de forma rápida, 
confiável, personalizada e profissional para dar suporte 
ao rápido retorno dos produtos que os clientes estão 
esperando. 

E no chão de fábrica, os varejistas estão reavaliando 
suas experiências na loja e como tecnologias de im-
pressão podem apoiar a produtividade dos assistentes 
e a necessidade de velocidade da qual os consumidores 
estão confiando. 

No ambiente atual, ter uma TI que nunca o decepcio-
ne se tornou um imperativo de negócios e os serviços 
baseados em nuvem e IoT ajudam a garantir isso. E, por 
último, embora muitos suspeitem que a pandemia possa 
empurrar a sustentabilidade para o fundo da agenda, 
na verdade ela teve um efeito inverso. De acordo com a 
empresa de pesquisa Global Kantar, a Covid-19 impul-
sionou a sustentabilidade na agenda dos consumidores. 
Globalmente - 51% acreditam que continua sendo uma 
prioridade, enquanto 22% acreditam que é mais crítico 
do que nunca. 

Os varejistas precisam responder a esse interesse 
crescente desde o início, garantindo que qualquer tec-
nologia em que investirem venha com uma abordagem 
responsável - desde o design sustentável até o uso 
eficiente e a reciclagem responsável. 

É importante não desperdiçar os aprendizados de 
uma crise - agora é a hora das organizações de varejo 
pensarem e romperem para se manter relevantes e 
lucrativas por muito mais tempo. Embora a oferta de 
experiências online seja um dos focos do varejo há mais 
de uma década no Brasil e na América Latina, a pande-



Como fazer o planejamento 
financeiro pós-pandemia 

e para 2021

O planejamento financeiro 
tornou-se fundamental no 
mundo pós-pandemia

Ter controle do seu orçamento 
traz maior tranquilidade e fô-
lego para passar por qualquer 

imprevisto sem desespero. Entenda 
o caminho:
 1) Controle orçamentário - O 

primeiro passo é conhecer o 
orçamento familiar (receitas 
x despesas). Levante todas 
as despesas e receitas e, se 
necessário, trabalhe para re-
duzir as despesas. Uma dica 
é fazer uma planilha no Excel 
indicando o quanto você vai 
precisar guardar por mês. Por 
exemplo, supondo que possa 
gastar por mês até R$ 500 
em roupas, sapatos e bolsas, 
mas você gastou R$ 700, no 
próximo mês terá de baixar 
para R$ 300 o teto de gastos 
com esses itens.

  Caso tenha outras dívidas, 
sobretudo parcelamento no 
cartão de crédito ou cheque 
especial que têm juros altos, 
atue para reduzi-las. Como 
já estamos no final do ano, o 
ideal é fazer o planejamento 
financeiro para 2021 e sem-
pre reservar um valor para 
investimentos com o objetivo 
de começar a construir sua 
independência financeira. 
Lembrando que, quanto mais 
jovem, menor o valor neces-
sário mensal para garantir 
essa independência. Com 20 
anos, por exemplo, o ideal 
é guardar de 10 a 20% da 
renda.

 2) Reserva de emergência 
- Crie uma reserva de emer-
gência. O ideal é guardar de 
seis a 12 meses do total das 
despesas (fixas e variáveis). 
Por exemplo, se você gasta 
R$ 1.000 por mês, precisa-
rá acumular R$ 12 mil na 
reserva. Como a reserva 
de emergência tem alta 
liquidez e menor risco, ela 
nunca pode ficar desfalcada. 

Portanto, quando usá-la é 
preciso repor.

 3) Comece a construir in-
dependência financeira 
- Primeiro ponto a entender 
é “O que é a independência 
financeira”, é quando não 
preciso mais me preocupar 
que a renda mensal seja obtida 
da renda do trabalho e sim do 
patrimônio que foi construído 
ao longo do caminho e a in-
dependência financeira varia 
de acordo com o desejo e os 
padrões de cada pessoa. 

A busca da independência 
financeira depende de algumas 
variáveis, que são a renda que 
deseja no futuro, a idade que 
quer começar a receber a renda 
e expectativa de vida. Exemplo: 
hoje tenho 37 anos, quero ter 
uma renda de R$ 7.000,00 a partir 
dos 68 anos e com expectativa de 
vida até os 90 anos. Então serão 
31 anos acumulando recursos 
financeiros (idade futura menos 
a idade atual 68-37) que proverá 
a renda de R$ 7.000,00 que de-
verão durar por 22 anos(idade 
expectativa de vida menos idade 
começa a receber a renda 90-68. 

Tudo isso deve ser levado em 
consideração para construir a sua 
independência financeira, inclu-
sive histórico de saúde familiar 
para estimar sua expectativa de 
vida média. Hoje, existem diversas 
produtos e formas de investimen-
tos, e aqui a dica é diversificar 
para tentar proteger ao máximo o 
seu patrimônio. Lembrando que, 
quanto mais jovem, menor o valor 
necessário mensal para garantir 
essa independência. 

Por fim, seguindo essas dicas, 
você conseguirá fazer um pla-
nejamento financeiro eficiente, 
lembre-se sempre de monitorar as 
suas receitas e despesas, reservar 
capital para reserva de emergência 
e começar a construir sua indepen-
dência financeira. 

 
(*) - É assessora de investimentos certificada 

e com mais de 30 anos de experiência no 
mercado financeiro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

e o impulso de pessoas que pas-
saram tanto tempo sem poder 
sair para comprar pode ocasionar 
uma avalanche de dívidas e gastos 
desnecessários.

Sílvio Azevedo (*), educador 
financeiro, diz que, nesse momen-
to, o maior vilão da vida financeira 
é a tal impulsividade. “O final do 
ano já é um período comum em 
que se gasta mais. São as celebra-
ções, troca de presentes, black 
friday e diversos tipos de pro-
moções. Como estamos em uma 
fase em que o comércio precisa 
se recuperar dos acontecimentos 
do ano, essas promoções po-
dem ficar ainda mais atrativas. 
Então, esse é o momento de se 
segurar e planejar com bastante 
sabedoria sobre quais serão seus 
investimentos e o que realmente 
é necessário”, comenta.

A primeira dica de Sílvio é 
colocar tudo o que realmente 
precisa ser comprado no papel. 
“Claro que queremos agradar 
nossos familiares e amigos 
com presentes e também à nós 
mesmos nesse momento. Então, 
faça uma lista de presentes e 
saiba ponderar os gastos. Evite 
sair sem nada em mente porque 
as chances de você comprar um 
produto que vai sair muito mais 
caro e em quantidade maior 
que o necessário são grandes”, 
afirma.

Outro ponto importante, é pen-
sar nas lições que 2020 deixou 
para a vida financeira de cada 

É importante poupar e começar a montar essa reserva tão necessária.

br
.fr

ee
pi

k.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

Saiba como poupar para 
começar o próximo 

ano com saldo positivo
Após a instabilidade econômica ocasionada pela pandemia do Coronavírus, uma das 
principais metas do brasileiro é se organizar financeiramente para aproveitar melhor 2021 e 
colher melhores resultados no futuro

um. “Muita gente se viu em um 
momento delicado pois não ti-
nham uma reserva para lidar com 
imprevistos e crises financeiras. 
Agora, com o recebimento do 13ª, 
por exemplo, evite aquele pen-
samento de gastar mais dinheiro 
porque recebeu mais. Lembre-se 
de poupar um pouco e começar a 
fazer essa reserva tão necessária”, 
acrescenta.

 
“Aproveite o fim do ano para 

estabelecer as suas metas e, 
uma delas, pode ser exata-
mente aprender a administrar 
corretamente o seu dinheiro. 
Lembre-se que essa é uma ca-
racterística importante e cada 
vez mais essencial. Caso tenha 
dificuldade de fazer isso sozi-
nho, busque ajuda profissional 
e pesquise muito com as ferra-
mentas que tiver à disposição”, 
recomenda. Esse pode ser o 
momento ideal para se planejar 
e organizar sua vida financeira 

no próximo ano. Para facilitar, 
algumas dicas básicas sobre o 
assunto. Confira:

	 •	Faça	 um	 balanço	 dos	 seus	
gastos durante 2020: o que 
você poderia ter economi-
zado? Quais gastos foram 
desnecessários?

	 •	Organize	as	contas	pendentes;

	 •	Programe	 uma	 reserva	 de	
emergência;

	 •	Faça	investimentos:	Essa	tam-
bém é uma ótima ferramenta 
para quem pretende realizar 
sonhos futuros. Investindo 
certo valor todo mês, você 
pode estabelecer uma meta 
para certo momento, como 
viajar, abrir o próprio negócio, 
entre outras.

(*) - Administrador de empresas, é membro 
do MDRT (Million Dollar Round Table) e 

diretor e fundador da AZV Investimentos 
(azvinvestimentos.com.br).
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOhnATAn ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/10/1997, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edson José da Silva e de Janete Alves da Silva; A pretendente: 
VITÓRIA PARDO MEnDES, brasileira, solteira, nascida aos 09/05/1998, monitora de 
sala, natural de Sobral - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Mendes Filho e de Rosa Maria Nunes Pardo.

O pretendente: AnTOnIO DE OLIVEIRA FRAnCO, brasileiro, viúvo, nascido aos 
02/09/1938, alfaiate aposentado, natural de Gavião Peixoto - SP, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de José de Oliveira Franco e de Thereza Gonçalves de 
Oliveira; A pretendente: DARCI GOnçALVES DA SILVA, brasileira, viúva, nascida aos 
30/06/1944, do lar, natural de José Bonifácio - SP, residente e domiciliada em São José 
do Rio Preto - SP, filha de Lourenço Gonçalves da Silva e de Brasilina Lima da Silva.

O pretendente: JACIEL DO CARMO VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/01/1988, 
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Jaci dos Reis Vieira e de Lenir das Dores do Carmo; A pretendente: GAbRIELLE SAn-
TAnA FREIRE DE ARAuJO, brasileira, solteira, nascida aos 29/06/1999, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vanderley 
Freire de Araujo e de Anne Gabriele Santana.

O pretendente: PAuLO EDuARDO DE SOuzA MAChADO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/06/1981, feirante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Paulo Cezar Machado e de Carmen Sebastiana de Souza Macha-
do; A pretendente: ShIRLEy DOS SAnTOS PIRES, brasileira, solteira, nascida aos 
07/01/1982, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Manuel da Conceição Pires e de Josilane dos Santos Pires.

O pretendente: JOSE ÂnGELO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 25/02/1969, 
motorista de ônibus, natural de Aurora - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Aloísio Ângelo da Silva e de Francisca Lacerda da Silva; A pretendente: ALES-
SAnDRA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 03/09/1984, cobradora 
de ônibus, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Creuza Alves da Silva.

O pretendente: PEDRO bARbOSA nETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/02/1981, 
motorista, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Belo Barbosa e de Judite Maria Barbosa; A pretendente: AnGELA 
MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/01/1978, cabeleireira, natural de 
Surubim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria de Fátima da Silva.

O pretendente: JORGE AnDRADE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/12/1990, 
pintor de construção civil, natural de Piumhi - MG, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jurandir Andrade Souza e de Maria Tereza Souza; A pretendente: FLAVIAnA 
FERREIRA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 24/01/1995, enfermeira, natural de 
Sabinópolis - MG, residente e domiciliada em Frankfurt am Main, Alemanha, filha de Milton 
Argemiro Rodrigues Ferreira e de Anizia Liberato da Costa Ferreira.

O pretendente: AnDERSOn SIMõES DO nASCIMEnTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 01/11/1980, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Everaldo Joventino do Nascimento e de Maria de Fatima de Souza 
Simões; A pretendente: ShIRLEnE bARbOSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/01/1983, auxiliar de enfermagem, natural de Buriti Bravo - MA, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, filha de Jurandi Monteiro da Silva e de Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: AnDERSOn DE SOuzA POLOnIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/07/1983, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ademir Polonio e de Cidalia Maria de Souza Polonio; A preten-
dente: AMAnDA RIbEIRO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 21/04/1989, do 
lar, natural de Maringá - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Benedito 
Tavares de Souza e de Maria Sueli Ribeiro.

O pretendente: EDuARD SAnTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/09/1999, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Eliana Santos de Oliveira; A pretendente: MARTIELE SAnTOS SOuzA, 
brasileira, solteira, nascida aos 17/02/2000, atendente, natural de Eunápolis - BA, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Mariano Silva Souza e de Lindinalva 
Barbosa Santos.

O pretendente: MARCIO WATAnAbE DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/05/1971, gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Miguel de Oliveira e de Yoshie Watanabe de Oliveira; A pretendente: 
SILVAnA LIMA PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/05/1977, 
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Francisco Pereira da Silva e de Ozenira Marinho Lima Silva.

O pretendente: MAThEuS nASCIMEnTO SAnTAnA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 28/02/1999, auxiliar de açougueiro, natural de Sapeaçu - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Sandro Jesus dos Santos e de Ednalva Nasci-
mento Santana; A pretendente: InGRID bEATRIz CunhA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 01/11/2004, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Valnoir Cunha Silva e de Cleuza Cunha Silva.

O pretendente: IRInEu ROSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/12/1954, aposentado, 
natural de Bela Vista do Paraíso - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Rubens Rosa e de Helena Tozzi Rosa; A pretendente: OzEnIRA MARInhO LIMA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 08/11/1955, aposentada, natural de Água Branca - 
PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Marinho de Assunção e de 
Francisca Alves Lima de Assunção.

O pretendente: ALISSOn DE ASSIS LIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/04/1990, 
securitário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Ademir Felix de Lira e de Eliane Maria de Assis Lira; A pretendente: CAROLInA 
ARAúJO MACêDO, brasileira, solteira, nascida aos 13/09/1989, gerente comercial, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Arnaldo 
Nogueira de Macêdo e de Marilene Araújo dos Santos Macêdo.

O pretendente: FRAnCISCO EVERARDO DE PAIVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/04/1993, chapeiro, natural de Cruz - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Eliésio Benedito de Paiva e de Geralda Maria de Vasconcelos; A pretendente: 
GEISA LOPES GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 22/01/1988, recrutadora de 
recursos humanos, natural de São Luís - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de José Ribamar Pinto Gomes e de Maria Damiana Lima Lopes.

O pretendente: VALDEMAR GOMES DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/03/1978, pedreiro, natural de Bom Jardim - PE, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Josimar Gomes de Sousa e de Aurea Ferreira de Sousa; A pretendente: 
AILAnE SAnTOS DA Luz, brasileira, solteira, nascida aos 28/11/1985, vendedora, 
natural de Nilo Peçanha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Jesus da Luz e de Maria José dos Santos.

O pretendente: LuCAS PEREIRA GuILhERME, brasileiro, divorciado, nascido aos 
12/08/1982, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Waldir da Cunha Guilherme e de Vera Wilma Pereira Guilherme; A 
pretendente: SIMOnE RIOS DE OIIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 29/06/1982, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Deusdedit Ramos de Oliveira e de Adelice de Jesus Rios.

O pretendente: LOuRInALDO JOSé DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/04/1973, chefe de cozinha, natural de Jardim - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Otacilio dos Santos e de Maria Suzete dos Santos; A preten-
dente: FRAnCISCA LuISA DE MOuRA, brasileira, solteira, nascida aos 17/12/1969, 
do lar, natural de Jardim - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose 
Raimundo de Moura e de Luiza Maria de Moura.

O pretendente: ARnALDO PAuLO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/08/1979, 
manobrista, natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Inaldo Paulo da Silva e de Maria Pereira de Melo Silva; A pretendente: ALInE 
DE LIMA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 17/10/1983, de serviços domésticos, 
natural de Belo Jardim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Reginaldo 
Gomes e de Estelita Quitéria de Lima Gomes.

O pretendente: ELIAS RODRIGuES MEnDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/09/1982, auxiliar de serviços gerais, natural de Guarujá - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Elias Luiz Mendes e de Maria do Socorro Rodrigues Mendes; A 
pretendente: ADRIAnA AMARO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/11/1974, 
manicure, natural de Caculé - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Amaro da Silva e de Maria da Glória Azevedo da Silva.

O pretendente: JOnAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/05/1993, 
analista de redes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Josias Pereira da Silva e de Joselita Maria Nogueira da Silva; A pretendente: 
MIkAELE PEREIRA GALVãO, brasileira, solteira, nascida aos 18/01/1991, assistente 
de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Pereira Galvão e de Margarida Pereira de Souza.

O pretendente: REnAn DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/11/1995, operador 
de prensa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Arlindo Onofre da Silva e de Matildes Rainha Barbosa da Silva; A pretendente: PALOMA 
RIbEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 20/09/1992, auxiliar de serviços gerais, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ana Lucia Ribeiro.

O pretendente: WILLIAM DE OLIVEIRA DORIA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
26/02/1982, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Denis Valter Campos Doria e de Marineusa Lopes de Oliveira Doria; A pre-
tendente: AnGELA CInTIA EzEquIEL, brasileira, divorciada, nascida aos 14/04/1975, 
do lar, natural de Londrina - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Ezequiel e de Maria Aparecida da Silva Ezequiel.

O pretendente: FAbIO PInTO nunES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/03/1977, colorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Ari Pinto da Silva e de Josefina Nunes da Silva; A pretendente: AMAnDA 
CÂnDIDA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 02/09/1984, recepcionista, 
natural de São Miguel - RN, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Josefa 
Ferreira da Silva.

O pretendente: PAuLO SéRGIO PEREIRA ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/05/1988, polidor de autos, natural de Itaobim - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Osvaldo Pereira de Jesus e de Ana Aparecida Pereira Alves; A pre-
tendente: VALDILEnE MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 10/08/1983, 
auxiliar de higienização, natural de Gameleira - PE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de João José da Silva e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: MARCuS VIníCIuS RODRIGuES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/11/1984, líder de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Joaquim Ferreira da Silva e de Ana Rosa Rodrigues Silva; A 
pretendente: AnA CAROLInA ALVES DOS AnJOS, brasileira, solteira, nascida aos 
28/07/1987, contadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de José Xavier dos Anjos e de Ivete Alves Xavier dos Anjos.

O pretendente: EDSOn MACIEL DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 11/03/1983, 
analista de planejamento e controle da produção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Aldo da Silva e de Noemi Henrique Maciel; 
A pretendente: REGIAnE DE JESuS RAMOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
13/01/1982, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Adelino Fernandes Ramos e de Maria da Gloria de Jesus Ramos.

O pretendente: MARCOS AnTônIO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/12/1987, auxiliar de serviços gerais, natural de Camutanga - PE, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, filho de José Antônio da Silva e de Maria Ana de Oliveira; A 
pretendente: ROSAnA DE SOuzA REIS, brasileira, solteira, nascida aos 04/10/1994, 
atendente, natural de Monte Santo - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Raimundo Espírito Santo dos Reis e de Rivalda Maria de Souza Reis.

O pretendente: EMAnuEL MESSIAS ARAuJO DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 04/08/1997, auxiliar técnico de refrigeração, natural de Olindina - BA, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ernani Regis de Souza e de Sueli Nunes de 
Araujo; A pretendente: VALERIA ALVES DA GAMA, brasileira, solteira, nascida aos 
11/07/1999, auxiliar de produção, natural de Cícero Dantas - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Iodelto Alves da Gama e de Gemilda Alves Gama.

O pretendente: GuSTAVO DA COSTA IzDEbSkI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/05/1998, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de André Izdebski e de Ana Paula da Costa; A pretendente: 
LARISSA JAIME SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 15/08/1998, balconista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdir de 
Jesus Santos e de Jane Maria Jaime Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: LInEuVE FIGuEIREDO SAnTOS, profissão: desenvolvedor de T.I., es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Macapá - AP, data-nascimento: 15/04/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Luciano Silva Santos e de Maria Doracy 
Figueiredo Santos. A pretendente: IOnE CRISTInA MOnTEIRO DO AMARAL, profis-
são: design de moda, estado civil: solteira, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 
24/05/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Osvaldo Antonio do 
Amaral e de Benedita Monteiro da Silva do Amaral. R$ 13,45

O pretendente: RODRIGO TAVARES LEITE, profissão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Serra Talhada - PE, data-nascimento: 08/12/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Gonçalo José Leite e de Espedita Tavares Leite. A 
pretendente: MARIA CRISTInA FARIAS DE SOuzA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 17/02/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de José Severino de Souza e de Orcelina Ferreira de Fa-
rias. R$ 13,45

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: MARCOS AnTOnIO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 07/06/1967, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Teixeira da Silva e de Severina 
de Barros Silva. A pretendente: MARIA GORETE DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/12/1968, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rodrigues Chaves da Silva e de 
Teresinha de Jesus Santos.

O pretendente: ELIEL PEREIRA DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: em Santaluz, BA, data-nascimento: 26/12/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilce Pereira da Silva. A pretendente: JOAnA SAnTOS 
DE ARAuJO, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 02/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Mahilde Ferreira de Araujo e de Etelvina Maria dos Santos.

O pretendente: WAShInGTOn COnCEIçãO DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 
13/08/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio das 
Neves Silva e de Joselia Conceição Silva. A pretendente: SARA DA SILVA RESSuR-
REIçãO, profissão: ajudante de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Alcobaça, BA, data-nascimento: 19/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Etevaldo Freitas Ressurreição e de Adenilda Conceição da 
Silva Ressurreição.

O pretendente: MIChAEL JACkSOn ARAuJO DE OLIVEIRA, profissão: assistente 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
30/06/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Nonato de Oliveira e de Maria Gracile Araujo Louzeiro. A pretendente: STEPhAnIE DE 
ALCAnTARA SILVA, profissão: assistente de faturamento pleno, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/07/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailton Nascimento Silva e de Catia Regina de 
Alcantara Silva.

O pretendente: hEnRIquE SOuSA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 11/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aelzo Moreira da Silva e de Eliana de 
Sousa Machado. A pretendente: TATILA MILEnA SAnTAnA DE OLIVEIRA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 
28/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosevaldo 
Soares de Oliveira e de Vitalina Santana de Azevedo Oliveira.

O pretendente: JônATAS bARbOzA DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Água Branca, AL, data-nascimento: 17/06/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josafá Barbosa da Silva e de Loide Pereira Neves 
da Silva. A pretendente: SILVÂnIA CARLOS DOS SAnTOS, profissão: vendedora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Morpará, BA, data-nascimento: 21/09/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Santos e 
de Judite Carlos dos Santos.

O pretendente: RObSOn PEREIRA SAnTOS, profissão: analista técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Sebastião, AL, data-nascimento: 22/06/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronivaldo da Silva Santos e de 
Quitéria Pereira. A pretendente: STEFFAny DuRãES SAnTAnA, profissão: prestadora 
de serviços administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, 
data-nascimento: 02/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Oscar José de Santana Neto e de Leni Aires Durães Santana.

O pretendente: ALAn MOREIRA CERquEIRA, profissão: atendente de lanchonete, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/03/1997, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldo de Oliveira Cerqueira e 
de Leilma Moreira de Oliveira. A pretendente: FERnAnDA nASCIMEnTO DE ARAuJO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
27/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Brasiliano 
de Araujo e de Estelita de Jesus Nascimento.

O pretendente: LuCIAnO WAnDERLEI SAnTAnA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: divorciado, naturalidade: em Campina Grande, PB, 
data-nascimento: 21/04/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio de Oliveira e de Maria Lucia Silva Santana. A pretendente: MARIA 
nEIDE DE MORAES, profissão: auxiliar financeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Inajá, Estado de Pernambuco, Inajá, PE, data-nascimento: 28/01/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Moraes dos Santos e 
de Maria Helena de Moraes.

O pretendente: AnTOnIO PEREIRA DOS AnJOS, profissão: motorista carreteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Alfredo Marcondes, SP, data-nascimento: 23/03/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Francisca Duarte e 
de Francisco Pereira dos Anjos. A pretendente: ILDA AMELIA SISCOuTTO, profissão: 
analista administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Alvares Machado, SP, 
data-nascimento: 25/10/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Batista Siscoutto e de Ilma de Jesus Polidoro Siscoutto.

O pretendente: OSVALDO AnTOnIO GARCIA, profissão: funcionário público aposentado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Cambaratiba, SP, data-nascimento: 21/04/1950, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Narcizo Antonio Garcia e 
de Eudete Ramos Garcia. A pretendente: MARIA SOnIA REIS LIMA, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: em Serrinha, BA, data-nascimento: 14/11/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Reis de Lima e 
de Maria José dos Santos Lima.

O pretendente: ISAquE GOMES FERREIRA, profissão: estagiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 19/07/2001, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Medeiros Ferreira e de Magna Gomes 
Ferreira. A pretendente: MAnuELLE CRISTInA VALE DO nASCIMEnTO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Tutóia, MA, data-nascimento: 04/06/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Ribamar Mendes 
do Nascimento e de Raimunda Nonata Alves Vale.

O pretendente: bRunO DE SOuzA GOMES, profissão: prestador de serviços, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Juquitiba, SP, data-nascimento: 25/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacob Macario Gomes e de Terezinha 
Nunes de Souza. A pretendente: JAIAnE ALVES MATOS, profissão: auxiliar financeiro, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Uibaí, BA, data-nascimento: 05/12/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião de Souza Matos e 
de Maria do Socorro Alves dos Santos.

O pretendente: ROnI DOS REIS RAMIRES, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santa Maria do Suaçuí, MG, data-nascimento: 18/10/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramires de Oliveira e de Concei-
ção dos Reis Ramires. A pretendente: EGnALDA DOS SAnTOS ALMEIDA, profissão: 
empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Morro da Garça, MG, 
data-nascimento: 05/11/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz dos Santos Almeida e de Ana Roseno de Almeida.
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E você já está pensando na sua 
lista para 2021? - Certamente 
tudo o que estava na sua lista 

de 2020 foi modificado ou aconteceu 
de uma forma diferente do que todos 
esperavam. Fazer listas de desejos 
para o próximo ano é tão comum 
quanto pular as sete ondas no ano 
novo, nos dá aquela sensação de re-
novação e, a esperança de um novo 
início de ciclo. 

Segundo uma pesquisa do aplicativo 
sete waves, que ajuda pessoas a se or-
ganizarem para concluir metas, para 
2021, bens e carreira figuram no top 
três das áreas que o aplicativo separou 
como metas. Segundo a pesquisa: 
67,6% das pessoas querem comprar 
um carro e/ou casa, e quitar dívidas. 
Cerca de 59%, querem ter hábitos 
saudáveis como melhorar a alimenta-
ção e emagrecer. E em terceiro lugar 

Traçar os planos de uma forma 
realista é mais que essencial para 

pensar no novo ano.
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Aproveite para descansar no 
final de semana e pensar nas metas para 2021
Chegou o tão esperado último mês deste ano tão desafiador. Para muitos a linearidade e as metas tiveram que ser revistas, outros conseguiram no isolamento 
cumprir objetivos que estavam parados

sente necessidade de evolu-
ção - Liste em um papel os seto-
res da sua vida que precisam de 
atenção, melhorar um trabalho, 
ou a relação familiar e escreva o 
que será preciso para alcançar 
o determinado objetivo. 

 3) Não esqueça que você preci-
sa de relações sociais - Com 
o isolamento social a vontade de 
estar com outras pessoas e sair 
de casa é um sentimento único. 
Coloque em suas metas isso, 
aproveitar a vida seja viajando 
ou indo a um parque, museu, 
show! O importante é ter uma 
meta também para momentos 
de lazer. 

 4) Crie um plano B - Deixe em 
stand-bye planos que talvez 
possam acontecer ou cami-
nhos alternativos. Tudo pode 

se alterar, o importante é ter 
resiliência e entender os pro-
cessos que estamos vivendo. 
Lembre-se de anotar em um 
papel e sempre visitá-lo quan-
do se sentir perdido, porque 
planos não são engessados. 

 5) Mude a perspectiva - Bus-
que sempre a evolução, um 
novo emprego, uma nova área, 
empreender em algo. Busque 
um foco e junto com os itens 
acima, mude sua vida aos 
poucos, passo a passo. Talvez 
não seja uma mudança radical 
o necessário, mas um curso 
de atualização ou reciclagem 
para que você sempre esteja 
compatível no mercado e não 
perca as oportunidades. - Fonte 
e mais informações: (www.
cebrac.com.br). 

das metas, 54,2% dos mais de 40.000 
usuários, querem empreender, ser 
promovido e fazer concurso público. 

Para Jefferson Vendrametto, dire-
tor de relações institucionais do CE-
BRAC (Centro Brasileiro de Cursos) 
traçar os planos de uma forma realista 
para 2021 e saber aplicar inteligência 
emocional para lidar com todas as ad-
versidades é mais que essencial para 
pensar no novo ano. Pensando nisso, 
o diretor de relações institucionais 
do CEBRAC, Jefferson Vendrametto 
elaborou 5 dicas que podem ajudar 
a manter o foco neste final de ano e 
planejar de forma mais assertiva 2021: 
 1) Faça uma reflexão - Pense 

nas metas para 2020 que você 
não cumpriu e veja se elas ainda 
fazem sentido. Eleja as suas 
prioridades e, delimite meses 
para cumprir. Seja realista. Se 

o objetivo é fazer um curso de 
seis meses, estabeleça apenas 
duas metas para 2021. Não 
queira fazer tudo de uma vez! 

 2) Coloque as áreas que você 
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