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Independente da modalidade de crédito escolhida, uma coisa sem-
pre será certa nessa relação entre credor e devedor: a necessidade 
de uma garantia para assegurar o pagamento da dívida. Especialista 
explica como funciona cada uma delas O forte impacto econômico 
causado pela pandemia junto aos orçamentos familiares e empresas 
tem levado muita gente a buscar vários tipos de crédito no mercado. 
Diferente do que se tinha há 20, 30 anos, hoje no Brasil têm-se dife-
rentes modalidades de crédito como linhas clean (sem garantia real) 
como cheque especial, crédito em conta corrente e outras e linhas de 
crédito com garantia de bens móveis e imóveis, dentre outras.   

Empréstimo: que garantias podem ser previstas
Um dos setores mais impactados pela pandemia foi o de turismo. Mas, 

em vez de ficar de braços cruzados, esperando tudo passar, as empresas do 
segmento apostaram na transformação digital, dando espaço para entrar-
mos definitivamente na era da viagem 4.0. É inegável que a digitalização 
já vinha acontecendo no setor. Desde o lançamento de plataformas para 
compras de pacotes, passagens e hospedagem online, os turistas ganharam 
mais autonomia e poder de barganha para economizar em suas viagens. No 
entanto, muitos ainda resistiam em fazer suas compras pela internet.   

Viagem 4.0: a transformação digital no turismo

Por mais que a tecnologia já tome conta de nossas vidas e muitas das 
transações sejam eletrônicas, uma das formas de pagamento mais utili-
zada pelas pessoas ainda é o boleto bancário. Por ser prático e de fácil 
acesso, muitos optam por pagar contas dessa maneira, principalmente 
as pessoas com mais idade. Mas, o que parece ser simples e seguro, 
pode tornar-se um problema, principalmente em meio à uma pandemia 
que deixa as pessoas no limite, fazendo com que muitas vezes tomem 
decisões erradas.   

Seis orientações para fugir dos golpes dos boletos

Foto de Christina Morillo no Pexels

Negócios em Pauta

Winning Women  
A EY, líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Impos-

tos, Estratégia e Transações, está com inscrições abertas 
para o programa Winning Women Brasil. Objetiva potencia-
lizar o crescimento de empreendedoras, além de propiciar 
maior visibilidade e êxito aos desafios de suas empresas e 
ajudá-las a expandir o conhecimento em áreas como bran-
ding, liderança, gestão e relacionamento. Durante um ano, 
as participantes terão a oportunidade de receber mentorias 
das apoiadoras da iniciativa, sendo acompanhadas por um 
time de especialistas da EY, tendo ainda a possibilidade 
de participar de eventos e treinamentos, entre outras 
atividades. Inscrições: (https://www.ey.com/pt_br/entre-
preneurship/ey-entrepreneurial-winning-women-brazil).  

  Leia a coluna completa na página 3
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Startup Business 2020

@Voltado para um público de empreendedores e empresários 
que pensa em como fazer negócios de sucesso com novas 

ideias, a Assespro – RJ (Federação das Associações das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da Informação) com patrocínio da Obr.
global realiza esta edição do Startup Business, hoje (10), das 14h 
às 19h, de forma online e gratuita. O evento tem como objetivo 
enriquecer a troca de experiências sobre como efetivamente em-
preender com ideias inovadoras. “O evento está imperdível porque 
é voltado para empresas que estão começando suas jornadas e 
com temas relacionados a empreendedorismo, inovação, funding e 
legislação sendo trazido por profissionais experientes na área”, diz 
Maria Luiza Reis, presidente da Assespro-RJ. Em sua 4ª edição, o 
Startup Business traz todos esses assuntos para serem abordados 
por startups que deram certo, empresas estabelecidas e grandes 
especialistas do ecossistema em painéis rápidos de 30 minutos 
(https://www.sympla.com.br/startup-business-2020__1067565).  

 Leia a coluna  completa na página 2

Foto de Markus Spiske no Pexels

Hoje, o sentimento majoritário 
no campo empresarial do país 
é de uma entrada forçada à era 
tecnológica.

Com problemas complexos e externos 
ao poder de escolha do gestor, a tec-

nologia surgiu como uma aliada processual 
indispensável, na medida em que se mos-
tra extremamente eficaz em termos de 
otimização de procedimentos e estímulo 
à produtividade das pessoas, grandes 
protagonistas de qualquer organização. 

Para o futuro, movimentações no sentido 
de inovação, reinvenção e redefinição de 
métodos sujeitos a mudanças que fogem 
do escopo dos profissionais, são elementos 
que devem fazer parte dos planejamentos 
estratégicos de quem busca acompanhar 
a transformação digital de modo assertivo 
e seguro.

 
Os últimos meses foram verdadeiros 

catalisadores para a transição de empresas 
ainda entregues à realidade manual, na 
medida em que a necessidade de inovar 
nunca foi tão contundente. Novos desa-
fios cada vez mais disruptivos exigem um 
alto nível de adaptabilidade por parte das 
figuras de liderança, responsáveis pela 
tomada de decisões que poderão facilitar 
essa implementação tecnológica e garantir 
que os efeitos sejam de fato positivos.

 
Personalização é caminho inadiável 

- Com a digitalização dos principais canais 
encarregados de estabelecer essa ponte 
entre empresa e consumidor, é muito fácil 
depositar todas as expectativas na presença 
da máquina e abdicar de uma abordagem 
fundamentalmente humana. 

Além de prejudiciais, iniciativas do tipo 
contribuem para o distanciamento de 
ambas as partes, dificultando a criação de 
vínculos frutíferos e rentáveis. Com tantas 
informações e possibilidades, destacam-se 

Inteligência Artificial e o capital 
humano: o futuro na flexibilidade

os que apostam na individualização de 
estratégias comerciais. 

Assim como os processos, as pessoas 
também estão em constante evolução. 
Acompanhar novas demandas é o ponto 
de partida ideal para que a experiência 
oferecida ao usuário se mostre marcante 
e enriquecedora. Uma jornada digital não 
é sinônimo de contato automatizado ou 
robotizado, sem a participação prepon-
derante dos colaboradores. Uma comuni-
dade virtual precisa, sem dúvida alguma, 
ser orientada a práticas personalizadas e 
interativas.

 
O futuro está na flexibilidade - Em 

outros tempos, abordar a abrangência da 
Inteligência Artificial sobre o cotidiano 
operacional seria um desafio praticamente 
impossível de ser conquistado, afinal, pen-
samentos equivocados eram costumeiros 
quanto à real utilidade da máquina no 
ambiente de trabalho. Felizmente, o tema 
tem sido desmistificado de forma gradual, 
na medida em que o fator humano tem 

se beneficiado do uso de ferramentas 
inovadoras.

 
Com a coexistência entre o profissional 

e a IA bem consolidada no âmbito interno, 
torna-se possível imaginar soluções e ideias 
voltadas para a construção de uma cultura 
corporativa mais flexível e mutável. As 
pessoas precisam aderir à mentalidade de 
que firmar uma parceria com o elemento 
tecnológico não é um objetivo inalcançável.

 
Referencial analítico para melhores 

decisões - Quando se discute a signi-
ficância da Inteligência Artificial para o 
quadro empresarial, é comum centralizar 
as atenções na automatização de processos 
e a simplificação de braços operacionais im-
portantes. Claro, essas são características 
cruciais e que justificam o investimento em 
plataformas de automação, mas a relevân-
cia do assunto para por aí. 

A IA assume a responsabilidade de uni-
ficar fontes de dados e separar o que pode 
ou não ser aproveitado no aspecto analítico. 
Isto é, a máquina reúne informações valio-
sas sobre o comportamento dos usuários, 
movimentos do mercado e métodos mais 
adequados para se introduzir internamente.

 
Como o capital humano responde às 

vantagens citadas? É necessário insistir 
em um DNA suportado pela inovação. As 
pessoas são as maiores encarregadas de 
analisar e dar direcionamento aos materiais 
produzidos pela IA, sempre sob o plano de 
fundo da valorização do profissional por 
meio da tomada de decisão. 

Em linhas gerais, o intuito do robô não 
é de reproduzir a subjetividade e o caráter 
intuitivo ligado à mente humana, mas de 
oferecer, através de soluções conciliado-
ras, o que há de mais interessante no que 
diz respeito à transformação digital e seu 
impacto mercadológico.

 
(Fonte: Mauro Inagaki é Founder e CEO na b2finance 

(http://b2finance.com).

Transformação 
Digital e Agilidade 
são a nova 
Reengenharia?

Por Yuri Lazaro de 
Oliveira Cunha

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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O QuE TODO EMPRESáRIO PRECISA 
SABER ANTES DE VENDER uMA EMPRESA

    Leia na página 6

PONDERAçãO

Revólver e pistola
O governo federal zerou a alíquota 

do imposto aplicado para a importação 
de revólveres e pistolas. A medida, que 
deve vigorar a partir de 1º de janeiro, 
está prevista em uma resolução, publi-
cada pelo Comitê Executivo de Gestão 
da Camex, no Diário Oficial da União 
de ontem (9). Na resolução, o governo 
inclui “revólveres e pistolas” no anexo 
que descreve produtos e alíquotas 
aplicadas no âmbito do Mercosul. No 
caso dessas armas, não será cobrada 
a alíquota do imposto (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-que-todo-empresario-precisa-saber-antes-de-vender-uma-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/transformacao-digital-e-agilidade-sao-a-nova-reengenharia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/viagem-4-0-a-transformacao-digital-no-turismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/emprestimo-quais-as-garantias-que-podem-estar-previstas-em-seu-contrato/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-orientacoes-para-fugir-dos-golpes-dos-boletos-falsos/
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Pós-graduação em Ciência dos Materiais da 
UFSCar recebe inscrições para seleção

@O Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais (PPGCM-
-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) está com inscrições abertas no processo seletivo para o pre-
enchimento das vagas destinadas a estudantes com dedicação integral 
às atividades dos cursos de mestrado e doutorado, com ingresso no 
primeiro semestre de 2021. Ao todo, são oferecidas 15 vagas para o 
curso de mestrado e sete para o doutorado (www.ppgcm.ufscar.br).

ART IT firma parceria com a plataforma de 
integração WSO2

@A ART IT - especializada em transformar negócios em expe-
riências digitais – acaba de firmar uma parceria com a WSO2, 

uma plataforma de integração de APIs, aplicações e webservices 
locais ou pela internet de alta confiabilidade e produtividade. A 
plataforma garante simplicidade de uso e melhor retorno sobre o 
investimento, com estrutura completa para desenvolver, reutilizar, 
executar e gerenciar as integrações. Construído em código-fonte 
totalmente aberto, WSO2 possui uma série de componentes que 

podem ser usados separadamente ou em conjunto como uma 
plataforma coesa e ágil. Ela permite a utilização de software open 
source, garantindo maior conhecimento e controle da ferramenta e 
diminuição dos custos, simplificação da gestão da eficiência, escala-
bilidade e atendimento dos requisitos de segurança, melhor custo, 
confiabilidade, suporte e principalmente customização, comparado 
aos outros produtos, e integração simplificada, permitindo fácil 
evolução dos serviços (http://www.artit.com.br/).

Ingram Micro Brasil fecha acordo com a 
Forcepoint

@A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global 
de TI, anuncia o início da distribuição das soluções da Forcepoint, 

em especial as tecnologias de SD-Wan empresarial, como a NGFW Next 
Generation FireWall, e as de segurança, como a Data Loss Prevention, 
Complete Cloud App Security e Security Web Gateway. “As revendas 
parceiras terão à disposição metodologias diferenciadas por meio de 
um fornecedor representativo dentro de segmentos de Secure Access 
Service Edge (SASE), Cloud First Hybrid Ready, Human Centric Cyber 
Security e SASE/CSG, que é a Forcepoint”, afirma Alexandre Nakano, 
diretor de segurança e network da Ingram Micro Brasil.

ricardosouza@netjen.com.br

Solar Roadway – uma tentativa 
de aproveitar a energia solar

Vivaldo J. Breternitz (*)

Nessa linha, a cidade  de Peachtree 
Corners, no estado americano 
da Geórgia, colocou em fun-

cionamento o que chamou de “solar 
roadway”: trata-se de um trecho de rua 
pavimentado com painéis solares, que 
captam a luz do sol com o objetivo de 
transforma-la em energia elétrica, a ser 
utilizada inicialmente para o abasteci-
mento de veículos elétricos. 

É a primeira instalação do tipo nos 
Estados Unidos, ainda em fase de tes-
tes. Os painéis, da marca Wattway são 
fornecidos por uma empresa francesa, 
o grupo Colas,  que atua na área de 
pavimentação e está desenvolvendo 
projetos semelhantes em várias par-
tes do mundo. Por se tratar de testes, 
apenas um trecho de rua recebeu os 
painéis; por esse trecho, apenas veí-
culos elétricos podem trafegar. 

A instalação da “solar roadway” faz 
parte dos esforços que Peachtree 

remoto, possamos ter painéis como 
esses instalados não apenas em ruas, 
mas em calçadas e ciclovias, permitin-
do mais um passo rumo a um mundo 
mais verde.   

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

São claros os esforços no sentido de que novas tecnologias ligadas à energia solar sejam desenvolvidas; 
o mundo tenta livrar-se dos combustíveis fósseis e dos danos que trazem ao meio ambiente. 

Corners tem desenvolvido no sentido 
de consolidar-se como uma cidade in-
teligente. Tão ou mais importante que 
os resultados práticos do projeto é a 
conscientização da população quanto à 
importância da busca de fontes limpas 
de energia. 

Quem sabe em um futuro não muito 

Fo
to

 d
e 

M
ik

e 
no

 P
ex

el
s

OpiniãO
O caminho para a geração 
de valor no mercado de 
meios de pagamento 

O que você faz com 
suas ideias? Guarda-
as para si com o 
objetivo de desenvolvê-
las em um momento 
certo ou, ao contrário, 
prefere dividir com 
outras pessoas? 

Para muitos líderes cor-
porativos do passado, 
essa pergunta tem 

uma só resposta possível – 
esconder as ideias, sempre. 
Mas o tempo mudou e, ao 
que tudo indica, a resposta 
para essa pergunta também. 
Em uma sociedade marcada 
pela colaboração e informa-
ção constante, está cada vez 
mais claro que imaginar algo 
verdadeiramente novo se 
transformou em uma possi-
bilidade bastante improvável. 

Mesmo que você encontre 
um insight brilhante, o fato é 
que estamos trocando ideias 
o tempo todo – e isso precisa 
ser levado em consideração 
também quando o assunto é 
inovação. Para as empresas, 
isso significa uma mudança 
de paradigma. Ao invés de 
concentrar todos os esfor-
ços de desenvolvimento 
“dentro de casa”, os líderes 
do mundo corporativo estão 
identificando, de uma forma 
cada vez mais rápida, que o 
segredo do sucesso é olhar 
para fora em busca de no-
vidades e informações que 
façam real sentido para seus 
planos de inovação. 

Essa forma de ver é o que 
tem feito com que o con-
ceito de Open Innovation 
(inovação aberta) tenha 
ganhado espaço no mercado 
global, apresentando um 
novo ponto de vista para 
a geração de ideias dentro 
das organizações. De acordo 
com pesquisas da 100 Open 
Startups, plataforma que co-
necta startups e empresas 
dos mais variados setores, 
o número de companhias 
que vêm adotando modelos 
de trabalho abertos tem 
aumentado sempre acima 
dos 20% nos últimos anos. 

De forma prática, o Open 
Innovation permite que 
o conhecimento circule, 
transformando a inovação 
em um ativo que vai além 
das fronteiras de um único 
negócio. É nesse sentido 
que as parcerias entre 
startups, grandes operações 
e associações ligadas ao 
público estão redefinindo 
os parâmetros de transfor-
mação para, de fato, tornar 
o mundo um lugar melhor. 

Como exemplo, posso 
citar o trabalho que temos 
realizado no mercado de 
meios de pagamento. É 
inegável que esse mercado 
está mudando rapidamen-
te com a aceleração das 
tecnologias digitais e que, 
inclusive, o processo de 
pagamento está ocupando 
novos sentidos na vida das 
pessoas. Hoje, mais de 60% 
dos brasileiros já recorrem 
a modelos eletrônicos como 
opção número um para 
pagar suas compras – e, a 
partir desse ponto, organi-

zar suas contas via smart-
phone, computador etc. 
Essa realidade sem dúvida 
gera grandes oportunidades 
para esse setor no futuro. 

Mas será que uma com-
panhia sozinha seria capaz 
de adivinhar e definir qual 
será o futuro? Evidente-
mente que não. É preciso 
ampliar o horizonte e estar 
atento para identificar as 
novidades que serão mais 
interessantes e eficazes – e 
é nesse sentido que os pro-
gramas de Inovação Aberta 
representam um poderoso 
aliado. Ao investir nessas 
ações, estamos criando uma 
aproximação estratégica 
entre todos os interessa-
dos nesse ecossistema em 
ascensão no mundo inteiro, 
garantindo colaboração real 
para maximizar as iniciati-
vas e gerar impacto positivo 
na vida das pessoas. 

É importante destacar, 
porém, que as startups têm 
um papel crucial nesse pro-
cesso, reforçando a agilida-
de, dinâmica e assertividade 
nas ações, com foco real no 
que é verdadeiramente útil 
para o desenvolvimento e 
para o usuário. O objetivo 
é cruzar a experiência das 
grandes companhias e a 
dinâmica questionadora dos 
novos empreendimentos 
para, assim, sermos capazes 
de oferecer a transformação 
desejada pelos consumi-
dores. 

A aproximação dos di-
ferentes players faz com 
que as informações e ideias 
sejam mais discutidas, 
aprimoradas e que gerem 
conexões de valor. Embora a 
propriedade intelectual seja 
um tema que siga relevante, 
guardar uma ideia no bolso 
não gerará nenhum retorno 
– e é preciso considerar isso, 
também. Criar soluções em 
conjunto é uma forma mais 
inteligente e inovadora de 
resolver grandes problemas 
do mercado e da sociedade. 

Para que novos e melho-
res meios de pagamentos 
cheguem até a sociedade, 
é necessário que haja inte-
resse em se ouvir as pesso-
as, conversando de forma 
franca com todos os agentes 
envolvidos nesse processo. 
Sobretudo agora, em tem-
pos tão imprevisíveis como 
o gerado pela pandemia da 
Covid-19, é crucial que nos 
perguntemos como pode-
mos gerar experiências de 
pagamento positivas para 
cada cliente espalhado pelo 
Brasil e o mundo. 

Não há dúvida de que essa 
é a grande questão que deve 
permear a indústria. E é por 
isso que a inovação aberta 
precisa fazer parte de nossa 
agenda o quanto antes. So-
mente com o diálogo franco 
e honesto é que poderemos 
inovar de verdade, garan-
tindo o desenvolvimento de 
soluções contemporâneas, 
tecnológicas e focadas na 
experiência dos usuários e 
impor tantes para todos nós.

(*) - É Gerente Sênior de Inovação da 
Worldline (https://worldline.com/).

Lais Carnival (*)

Florian Scheibmayr (*)

O Grupo Volkswagen, maior grupo 
automobilístico, acaba de anunciar 
que vai investir 27 bilhões de euros 
em software, o que representa mais do 
que 1/3 do seu orçamento de investi-
mento em novas tecnologias durante 
os próximos cinco anos.

Já é considerado fato consumado 
que a nova liderança no setor auto-
mobilístico será de quem desenvolve 
o melhor sistema operacional para 
automóveis, e não mais quem desen-
volve o motor mais potente.

A presente corrida é de quem consegue 
estabelecer um novo padrão para um 
sistema operacional, igual a Microsoft 
alcançou com seu sistema operacional 
para os PCs ou Google/Android e Apples/
IOS para um mundo móvel.

Evidentemente, este novo sistema 
operacional precisa ser capaz de 
ir além de lidar com os requisitos 
técnicos atuais, como acionando os 
controles para funcionamento do 
carro, fornecer funcionalidades para 
a navegação, segurança e incorporar 
as demandas do carro elétrico, como 
também antecipar os princípios para o 
carro completamente autônomo daqui 
a alguns anos. Essa evolução requer do 
setor automotivo e seus departamentos 
de engenharia uma disrupção na con-
cepção e construção de carros. Desen-
volver software e peças mecânicas são 
disciplinas distintas. Lead-times como 
os de cinco a sete anos, dos primeiros 
desenhos até o produto final de um 
novo carro, são impensáveis.

A corrida pelo “Windows” do automóvel
chamada a camada intermediária 
quando há necessidade de mais pro-
cessamento nos equipamentos Edge 
- quando, por exemplo, os sensores 
IoT’s não conseguem executar, pois a 
latência inviabiliza processamento na 
Cloud-, precisa ser melhor explorada 
e fortalecida.

Assim que superar os desafios 
tecnológicos e dos determinantes do 
novo supply chain digital, esse novo 
carro deverá viabilizar novos modelos 
de negócio. Por exemplo: poderá re-
ceber um adicional de 60 CV potência 
on-flight na renovação do contrato, 
via Software Update.  Os carros-base 
não serão mais predominantemen-
te adquiridos, mas, sim, alugados, 
compartilhados ou até envolvidos 
em transações do tipo comodato. Já 
os próprios sistemas operacionais 
seguirão os modelos via assinatura, 
onde features podem ser habilitados 
ou desabilitados via chamada remota.

O hype da ação da Tesla demostra 
que os investidores acreditam que 
ela é a empresa que melhor entendeu 
este novo mundo automobilístico, 
seja pelos seus carros, ou seja pela 
necessidade de uma infraestrutura, 
como uma rede de reabastecimento 
elétrico. O anúncio do gigantesco in-
vestimento da Volkswagen comprova 
que a empresa entendeu o recado e 
está prestes a reagir.  Se o mundo vai 
experimentar um novo normal, o setor 
automobilístico terá um novo normal 
em dose dupla.

 
(*) É consultor da TGT Consult, empresa brasileira 

de pesquisa e consultoria em tecnologia.

Os princípios do DevOps e Continuous 
Delivery serão os novos determinan-
tes do supply chain automobilístico, 
ironicamente pouco tempo depois das 
software houses aprenderem os prin-
cípios de Lean Production, Kanban e 
Controles de Qualidade com a manu-
fatura do setor automobilístico como o 
da Toyota. Há ainda muito espaço para 
melhorias, porque, evidentemente, 
para este novo sistema operacional dos 
automóveis terão outras exigências do 
que para os aplicativos dos computa-
dores pessoais, pois os mesmo padrões 
rígidos como Six Sigma não serão mais 
suficientes, já que ninguém vai arriscar 
um “reboot” do sistema operacional do 
seu automóvel a 200 km/h.

A camada Fog Computing, como é 

Florian Scheibmayr
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entre todas as marcas e modelos avaliados. Conforme estudo da Agência 
Autoinforme, depois de três anos de uso, ele teve uma depreciação de 
apenas 12,8%. Com isso, conquistou o selo de “Maior Valor de Revenda 
– Veículos Comerciais” na classificação geral e também na sua catego-
ria, a de “leves”. Além dos dois selos do Accelo 1016, a Mercedes-Benz 
obteve vitória em mais três categorias: o Atego 2430 6x2, com 14,7% de 
depreciação após três anos, é o primeiro em “caminhão semipesado”. 
Já a Linha Sprinter permanece invicta em todas as seis edições da pre-
miação de veículos comerciais, destacando-se novamente em “caminhão 
semileve” com a Sprinter 415 (-17,4%) e ainda em “minibus” com a Van 
Sprinter (-9,5%).

E - Patente Verde
A LZ Energia, de Maringá, recebeu a patente verde do INPI, pelo 
programa Patentes Verdes, que objetiva contribuir para as mudan-
ças climáticas globais e acelerar o exame de pedidos de patentes 
para tecnologias voltadas ao meio ambiente. O título veio com um 
otimizador para motores a diesel desenvolvido pela startup, que 
diminui o custo com combustível e o impacto ambiental. A LZ criou 
a solução olhando para as estratégias perseguidas pela indústria 
para melhorar eficiência energética e desempenho produtivo. Com 
injeção de hidrogênio junto do ar, o dispositivo evita desperdício, 
reduz em ao menos 5% custos com combustível e em 50% a emissão 
de gases poluentes, sendo indicado para qualquer motor a diesel, 
como o de caminhões, ônibus e geradores. Mais informações: (www.
incubadoramaringa.org.br).

F - Comunicação e Marketing 
A Printi, gráfica online com foco na personalização, está com vagas 
de emprego abertas para as áreas de Marketing, Comunicação e 
Mídias Sociais. As oportunidades são para o regime home office. 
É uma empresa que utiliza a tecnologia para descomplicar a vida 
dos empreendedores na hora de personalizar. Fundada em 2012, 
a companhia é pioneira nas práticas de Web2Print e Web2Pack no 
Brasil e tem como principal investidor a Cimpress, grupo presente 
em mais de vinte países, responsável por operar organizações que 
oferecem customização em massa para diversas tiragens. Como 
representante brasileira dessa atuação, tem como objetivo ajudar 
clientes de diferentes portes, principalmente os que estão começan-
do a profissionalizar seus negócios. Entre seus principais atributos, 
estão parceria, acessibilidade e tecnologia. Interessados devem se 
cadastrar na página: (printi.com.br/carreiras). 

A - Concurso de Fotografia
O Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação e Uso Sus-
tentável da Biodiversidade (BIOTA) da FAPESP convida pesquisadores 
associados e público interessado a participar de um concurso de foto-
grafia, que faz parte das comemorações dos 20 anos do programa. Serão 
aceitas fotografias sobre a biodiversidade, podendo ser fotos de plantas, 
microrganismos, animais vertebrados ou invertebrados no seu ambiente 
nativo ou em ambientes alterados pela ação do homem, inclusive áreas 
urbanas. Também podem ser fotografias de paisagens, de trabalho de 
campo ou de estruturas macro e microscópicas dos organismos. A da-
ta-limite para inscrições das fotos é 31 de janeiro de 2021. Inscrições 
e informações em: (www.biota.org.br/concurso-de-fotografia-20-anos-
do-programa-biota-fapesp/).

B - Universidades do Exterior
Desde 2014, o Inep faz acordos e convênios com faculdades no exterior. 
Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Portugal são alguns 
dos países que aceitam a nota do Enem como parte de seus processos 
seletivos. Os jovens que quiserem se preparar para estudar no exterior 
com mentoria individualizada, com especialistas em applications, receber 
apoio financeiro, preparação para testes e apoio com a documentação, 
podem se inscrever gratuitamente no programa da Fundação Estudar. 
As inscrições para a próxima turma estão abertas até o próximo dia 
16, no link: (https://materiais.estudarfora.org.br/). A iniciativa prepara 
jovens que estão finalizando o ensino médio para os processos seletivos 
das melhores universidades do mundo.

C - Compromisso com a Sustentabilidade 
A Ford foi reconhecida como uma das empresas líderes mundiais no 
combate às mudanças climáticas e proteção da água, figurando pelo 
segundo ano consecutivo na prestigiosa “Lista A” da CDP, organização 
ambiental global sem fins lucrativos. Apenas 270 empresas globais fa-
zem parte dessa lista, que destaca a abordagem abrangente e de longo 
prazo da Ford para a sustentabilidade, ajudando na transição para uma 
economia de baixo carbono. Pelo sexto ano seguido, a Ford também 
recebeu nota A da CDP pela redução no consumo de água, distinção 
dada a somente 106 empresas globalmente. A Ford é a única montadora 
norte-americana de linha completa que se comprometeu a reduzir as 
emissões de CO2 em sintonia com o Acordo de Paris.  

D - Valor de Revenda
Pelo segundo ano consecutivo, o Accelo 1016 da Mercedes-Benz é o 
caminhão com o menor índice de depreciação no mercado brasileiro 

G - Fluência no Espanhol
A Beils, escola de inglês que iniciou suas atividades no Brasil em 2019, 
está com 60 vagas de trabalho abertas para a equipe internacional de 
vendas. Os cargos disponíveis são: Assistente de Vendas LATAM (30) 
e Vendedor LATAM (30). Todo o trabalho é realizado por telefone e 
inteiramente em espanhol, por isso é necessário que o candidato possua 
fluência ou seja nativo no idioma. As duas posições possuem salário fixo 
+ comissão + benefícios. Os interessados devem enviar seus currículos 
pelo site: ( jobs.kenoby.com/beils). A escola foi idealizada e fundada 
por Raphael Ruiz, professor de inglês e empreendedor. Atualmente, 
ele também é CEO e fundador do Instituto Mindset.

H - Moradia por Assinatura 
A Housi, primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo, registrou 
um aumento de 167% nos contratos de moradia entre julho e setembro 
na comparação com o trimestre anterior, impulsionando o faturamento 
da empresa em 193% no mesmo período. É uma plataforma de moradia 
por assinatura que atende o público B2C e B2B. Para os locatários, atua 
como uma plataforma de moradia por assinatura, sem burocracia e 100% 
digital. Para morar, basta acessar o site da Housi, selecionar o imóvel, o 
período de estadia e realizar o pagamento via cartão de crédito. Cerca 
de 60% do entrevistados afirmam estar dispostos a morar em imóveis de 
acordo com a fase de vida. Os dados apontam, ainda, que 82% dos jovens 
entrevistados querem fugir da responsabilidade de financiar uma casa ou 
apartamento por até 30 anos. Saiba mais: (https://housi.com/).

I - Fruto do Aprendizado 
Em todos os semestres a comunidade acadêmica produz conteúdos, nas 
diversas áreas de conhecimento, abordando temas com relevância profissio-
nal e para sociedade. Para dar vazão às produções e levar ao conhecimento 
do público, entre hoje (10) e amanhã (11), a Universidade São Judas realiza 
a tradicional Expo São Judas, evento onde alunos e professores de todas 
as unidades e semestres apresentam Projetos Integradores, Trabalhos de 
Conclusão de Curso. Os participantes vão apresentar trabalhos em áreas 
como Arquitetura & Urbanismo, Saúde, Educação, Medicina Veterinária, 
Direito, entre outras. O evento acontece de forma online. Os interessados 
podem acessar (https://www.usjt.br/exposaojudas/), onde poderão conferir 
a programação completa da Expo São Judas. 

J - Empreendedor Social 
O projeto “Heróis Usam Máscaras” acaba de ganhar, na categoria “Miti-
gação da Covid-19”, o “Prêmio Empreendedor Social”, idealizado pelo 
jornal Folha de S. Paulo. Com produção em escala nacional coordenada 
pelo Instituto RME, IRME, o Heróis Usam Máscaras gerou renda para 
mais de 6 mil costureiras e costureiros de 18 estados e ajudou no 
combate à pandemia, por meio de distribuição gratuita de máscaras. A 
iniciativa teve o apoio do Bradesco, Itaú e Santander que trabalharam 
colaborativamente, e foi concebido pelo Instituto BEI. Ainda no começo 
da pandemia, empresas e organizações da sociedade civil se uniram para 
viabilizar e fabricar as máscaras. A produção coordenada pelo IRME, 
resultou em 12 milhões delas entregues a ONGs, prefeituras e governos 
para distribuição gratuita em 75 cidades de 20 estados.

Empresas precisam se adaptar 
ao novo comportamento 

do consumidor

A partir de agora, 
entramos em um novo 
estágio em relação 
aos danos causados 
pela pandemia na 
economia brasileira 

Após vários meses 
de isolamento to-
tal, alguns Estados 

avançaram com o plano de 
reabertura e muitos bares, 
restaurantes, shoppings, 
lojas comerciais, escritórios, 
entre outros departamentos, 
voltaram parcialmente às 
atividades. O que é muito 
positivo! Porém, além das 
incertezas econômicas, a 
crise causou uma grande 
mudança no comportamento 
de compra e consumo. 

As pessoas passaram mais 
tempo dentro de casa, con-
sequentemente, consumin-
do muito mais produtos 
e serviços pela internet. 
Segundo dados divulgados 
pelo Mercado Livre, maior 
comunidade de compra e 
venda online da América 
Latina, os pedidos no e-com-
merce cresceram. Só aqui no 
Brasil, houve um registro de 
39% de aumento, mais de 2,6 
milhões de novos comprado-
res em diversas categorias. 

Além disso, o novo estilo 
de vida impulsionou o cres-
cimento pela procura por 
categorias relacionadas a 
Saúde, Bens de Consumo 
e Alimentos, Decoração de 
casa (casa, móveis e jardim), 
Entretenimento & Fitness e 
Computação. Ou seja, o con-
sumo online se intensificou 
e essa será a nova realidade. 
Dois em cada três usuários 
leais voltaram a comprar com 
eles. Por este motivo, fica cla-
ra a importância das empre-
sas de produtos e serviços se 
atentarem ao “novo normal 
pós pandemia” e apostar, 
definitivamente, suas fichas 
no ambiente digital. 

As marcas, aos poucos, 
estão conseguindo enfrentar 
o desafio de compreender 
essas mudanças e estão se 
reposicionando para melhor 
atender esse novo consumi-
dor. Mas eu vejo que ainda 
de forma tímida. Acredito 
que essa timidez talvez 

seja porque muitos desses 
players ainda estão tentando 
entender quais caminhos 
devem trilhar para chegar 
até seu público e buscam por 
inovação e reinvenções que 
façam sentido para seus pro-
pósitos enquanto empresas. 

É importante que gestores 
dessas marcas entendam 
que no mundo online, muito 
mais que no offline, clientes 
procuram por empresas que 
estejam alinhadas com seus 
valores e que sejam capazes 
de promover ações coletivas 
e que, de alguma forma, ge-
rem impactos positivos na 
jornada de compra. Somente 
assim esse público se sentirá 
no centro da estratégia e 
relevantes para cada mar-
ca. Empresas que de fato 
entenderam essas premissas 
estão conseguindo fidelizar 
seus clientes, conquistando 
outros e obtendo grandes 
retornos financeiros. 

Um modelo que merece 
um destaque é o de merca-
dos autônomos, aqueles que 
estão em condomínios. Antes 
da pandemia os mini markets 
já tinham caído no gosto dos 
brasileiros e quando o co-
mércio fechou só aumentou 
a demanda, principalmente 
por ser a forma mais segu-
ra, cômoda e prática dos 
moradores realizarem suas 
compras e evitarem aglome-
rações nos supermercados 
e outros estabelecimentos. 
Essa, com certeza é uma 
das diversas iniciativas que 
vimos acontecer para atender 
a população que teve que se 
manter em casa. 

O Brasil é conhecido por 
ser um povo caloroso e ao 
mesmo tempo solícito com 
o próximo e mais do que 
nunca as empresas precisam 
mostrar isso e se adaptar à 
mudança de consumo dos 
seus clientes, que desejam 
se sentir afagados. Vejo ainda 
um caminho longo e cheio 
de novas oportunidades im-
pulsionadas pelo isolamento 
social que, de um jeito ou de 
outro, irá aproximar ainda 
mais o nosso país. 

(*) - É CEO do market4u, 
maior rede de mercado autônomo 

e inteligente do Brasil. 

Eduardo Córdova (*)

A pesquisa Estatísticas de Registro Civil, divulgada ontem 
(9) pelo IBGE, mostra que 2.888.218 pessoas foram regis-
tradas no país em 2019. A pesquisa foi feita com base em 
dados relatados por mais de 20 mil entidades, entre cartórios, 
varas de família, varas cíveis, foros e tabelionatos. Desse 
total, 2.812.030 foram registrados no ano do nascimento e 
76.188 nasceram em anos anteriores. O número de pessoas 
nascidas e registradas em 2019 teve redução de 3%, em 
comparação ao ano anterior, após dois anos de alta (2,6% 
em 2017 e 0,9% em 2018). A maior queda foi observada no 
estado do Rio de Janeiro (5,4%). 

Entre 2010 e 2019, as maiores proporções de nascidos 
vivos tinham mães, na ocasião do parto, nas faixas etárias 
de 20 a 24 anos (24,5%), 25 a 29 anos (23,8%) e e 30 a 34 
anos (21,1). O menor percentual de nascidos vivos em 2019 
tinha mães com 40 anos de idade ou mais (3,4%). Os núme-
ros mostram que houve redução de partos de mulheres mais 
jovens em relação a anos anteriores e ampliação em mulheres 
na faixa de 30 a 39 anos, no ano passado, o que confirma 
observações feitas nos censos demográficos de redução das 
taxas de fecundidade das mulheres mais jovens.

Em 2019, foram celebrados 1.024.676 casamentos civis, dos 
quais 1.015.620 de cônjuges de sexos diferentes e 9.056 do 
mesmo sexo. Houve retração de casamentos civis em geral, 
em comparação a 2018, de 2,7% (28.791 uniões a menos). 
Essa foi a quarta queda consecutiva na comparação anual. 
A média mensal de casamentos registrados ficou em 84.635. 
Todas as regiões tiveram queda no número de casamentos 
civis registrados em cartório, em especial o Sudeste (-4%).

No ano passado, foram feitos 383.286 divórcios (-0,5% do 
que em 2018), dos quais 302.883 foram judiciais e 80.403 
extrajudiciais. No período de 2007 a 2019, foram quase quatro 
divórcios judiciais para um extrajudicial. Entre 1984 e 2019, a 

Em relação ao mês an-
terior, porém, houve 
queda de 7%. A soma 

do acumulado do ano é de 
816.382 motocicletas. Em 
2019, a essa altura, o setor 
já havia vendido 938.148 uni-
dades, 17% a mais (166.766 
unidades) do que este ano. 
As vendas no atacado tam-
bém diminuíram, passando 
de 1.012.967 para 858.325 
unidades, ou seja, uma di-
ferença de 154.642 (15,3%).

Em novembro, o volume de 
exportações aproximou-se 
do alcançado em 2019, apre-
sentando queda de 3,4%. No 
acumulado do ano, porém, o 
percentual já chega a 18%. 
Este ano, o setor remeteu 
ao exterior 29.147 unidades, 
contra 35.560 de 2019.

Segundo o presidente da 
Abraciclo, Marcos Ferma-

As mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19 
impactaram o setor.
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Foi menor o número de motocicletas 
emplacadas em novembro

A Abraciclo informou ontem (9) que, em novembro, foram emplacadas 89.409 motocicletas. O volume 
atingido supera em 1,2% o registrado em novembro de 2019, quando o total foi de 88.384 unidades

forte no mercado brasileiro 
e ficou ainda maior”, acres-
centou. Quanto à produção 
de bicicletas, a expectativa é 
de que fique 20% abaixo do 
patamar de 2019 (919.924 
unidades), totalizando 736 
mil. A variação, em relação 
a novembro do ano passado 
foi negativa, de 19,7%. 

O esperado era que o setor 
encerrasse o ano com uma 
produção de 1,175 milhão de 
motocicletas. Atualmente, 
o total é de 937 mil, quantia 
15,4% inferior. Para Ferma-
nian, “É difícil elaborar um 
plano efetivo, sem ter controle 
da pandemia e também em re-
lação à recuperação da econo-
mia do país. A expectativa, no 
mínimo, é voltar pelo menos ao 
patamar de 2019 e zerar esse 
débito, esse negativo que será 
registrado em 2020” (ABr).

nian, as mudanças provoca-
das pela pandemia impacta-
ram o setor. “Sofremos um 
desequilíbrio entre oferta e 
demanda, provocado pelo 
fato de que a motocicleta 
continua sendo um veículo 
acessível, ágil, de baixo con-
sumo de combustível, baixo 

custo de manutenção”. 
“Essa fuga do transporte 

público, com a busca pelo 
transporte individual, co-
locou a motocicleta num 
protagonismo inesperado. 
Além disso, com o serviço de 
entrega, ela ganhou um pro-
tagonismo que já era muito 

Entre 2010 e 2019, as maiores proporções de nascidos vivos 
tinham mães nas faixas etárias de 20 a 24 anos (24,5%), 25 a 

29 anos (23,8%) e e 30 a 34 anos (21,1).
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média encontrada foi de três casamentos para um divórcio. A 
taxa geral de divórcio que, em 1984, atingia 0,44%, em 2019 
subiu para 2,48%. Os divórcios com sistema de comunhão 
parcial prevaleceram tanto em 2009 (79%), quanto em 2019 
(89,6%), enquanto aqueles com comunhão universal caíram 
de 17%, em 2009, para 6,2%, no ano passado. 

Em 2019, as estatísticas de Registro Civil contabilizaram 
um total de 1.331.983 registros de pessoas falecidas, das 
quais 1.317.292 morreram durante o ano, e 14.691, ou 1,1% 
do total, em anos anteriores ou ignorados. Foram informados 
sexo e idade de 1.314.103 pessoas mortas e ignorados ou 
desconhecidos para 3.189 óbitos (0,3%), com aumento de 
24,5% dos óbitos registrados nos últimos 11 anos. De 2018 
para o ano seguinte, o total de mortes aumentou 2,63% 
(33.796 registros) (ABr).



www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 10 de dezembro de 20204

Notebooks antecipam 
a próxima era da 

mobilidade

Os usuários 
corporativos de hoje 
não trabalham em um 
só lugar

Têm grandes expecta-
tivas de mobilidade e 
estão procurando so-

luções que lhes permitam se 
conectar com segurança e 
permanecer produtivos em 
quase qualquer ambiente, 
seja em casa, no escritório 
ou em trânsito.

Dada a velocidade dos 
negócios, a capacidade de 
realizar multitarefas tor-
nou-se um requisito para a 
força de trabalho moderna, 
o que requer plataformas 
que permitam a alternância 
eficiente entre fluxos de tra-
balho, como entrar em uma 
chamada de videoconferên-
cia durante o processamen-
to, solicitações de dados de 
última hora e recebimento 
de e-mails. 

Na verdade, 77% dos ge-
rentes de RH e de negócios 
citam sistemas e tecnologia 
desatualizados como o 
maior desafio de gerencia-
mento da força de trabalho, 
de acordo com um estudo 
do Kronos Workforce Ins-
titute. E após este período 
que estamos vivendo, os 
requisitos de mobilidade 
para um laptop moderno, 
para trabalhar onde você 
quiser, serão ainda maiores. 
Os colaboradores devem ser 
capazes de produzir remo-
tamente em casa ou em um 
ambiente tradicional fora do 
escritório para garantir a 
continuidade dos negócios. 

No entanto, a pesquisa do 
IDC descobriu que muitas 
empresas carecem de in-
fraestrutura para oferecer 
suporte eficaz aos traba-
lhadores remotos: mais da 
metade dos entrevistados 
têm dificuldade para se 
comunicar e colaborar com 
seus colegas; 43% têm difi-
culdade em interagir com 
stakeholders externos; e 
quase 40% foram prejudi-
cados por acesso remoto 
inadequado.

Para preencher este es-
paço, a HP expandiu sua 
linha ProBook de notebooks 
empresariais com novas 
máquinas que contam com 
as mais recentes versões 
dos Processadores AMD Ry-
zen™ 4000, que tornam os 
laptops HP ProBook 445 G7 
prontos para atender à de-
manda de qualquer equipe, 
com recursos de segurança 
em múltiplas camadas. Com 
essas máquinas, a AMD e a 
HP oferecem desempenho 
de primeira linha e segu-

rança de nível empresarial 
em designs elegantes, que 
podem acomodar qualquer 
estilo de trabalho.

Com foco no consumidor 
que busca por produtivida-
de no mundo dos negócios 
e acabamento premium, a 
grande novidade está no 
Processador Ryzen 5 4500U 
da 3ª geração da família 
baseada na arquitetura Zen 
- que, para quem não conhe-
ce, tem como foco o máximo 
desempenho aliado ao baixo 
consumo de energia. Ou 
seja, sua bateria agradece 
e muito!

No restante de suas con-
figurações os laptops Pro-
book reforçam seu desem-
penho para trabalhos de 
alta demanda, tais como 
planilhas pesadas, ativida-
des que envolvem acesso 
remoto e videoconferên-
cias. O notebook conta com 
8 GB de memória RAM 3200 
MHz, com possibilidade de 
expansão até 32 GB através 
de 2 slots de memória; um 
SSD de 256 GB PCIe NVMe, 
gráficos integrados AMD 
Radeon RX Vega 6, suporte 
ao Wi-Fi 6 e tela de 14 pole-
gadas Full HD IPS. 

Tarefas com Photoshop, 
Illustrator, Corel Draw, 
AutoCAD e programas si-
milares também vão rodar 
facilmente. Além disso, 
a segurança no ambiente 
corporativo é fundamen-
tal – onde quer que seja! 
Apresentando desempenho 
avançado e recursos de 
segurança modernos com 
multicamadas de proteção, 
estes notebooks são proje-
tados para acompanhar os 
mais variados ambientes de 
trabalho de hoje. 

Com ferramentas de se-
gurança como AMD Me-
mory Guard e AMD Secure 
Processor, juntamente com 
recursos de gerenciabili-
dade perfeita, as empresas 
podem ter a certeza de que 
os sistemas com tecnologia 
AMD são fáceis de adminis-
trar em uma escala corpora-
tiva e oferecem recursos de 
segurança confiáveis.

Nas atuais circunstân-
cias e estando cara a cara 
com o teletrabalho, é cada 
vez mais necessário poder 
proporcionar todos esses 
benefícios aos usuários, 
que, em conjunto com 
as empresas, podem se 
sentir aliviados ao contar 
sempre com desempenho, 
segurança, flexibilidade 
e disponibilidade remota 
dos equipamentos, como 
se estivessem no escritório.

(*) - É gerente de Canais Corporativos 
da AMD Brasil.

Fabiano Schunck (*)

A Covid-19 trouxe muitas 
mudanças para os negócios. 
Entre as principais está a 
forma como as pessoas têm 
valorizado as empresas em 
relação às suas atitudes e 
posicionamentos, principal-
mente durante a pandemia. 

Por isso, saber se comu-
nicar é essencial para gerar 
os resultados operacionais e 
financeiros que a marca pre-
cisa, especialmente nesse 
momento de crise. “Quando 
as empresas passam por situ-
ações críticas, como as pro-
vocadas pelo Coronavírus, é 
preciso recorrer a soluções 
criativas e em curtíssimos 
prazos para se manter ativa 
e sobreviver. 

Mas no mundo em que 
vivemos hoje, apenas isso 
não basta. É primordial co-
municar, especialmente com 
o público-alvo da empresa, 
o que ela está fazendo ou 
pretende fazer. E é nesse 
momento que a comuni-
cação estratégica e focada 
em negócios se destaca”, 
reforça Dino Bastos, CEO 
da Partners Comunicação 
Pro Business. 

Segundo o executivo, não 

Saber se comunicar é essencial para gerar os resultados 
operacionais e financeiros que a marca precisa.
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Falta de individuali-
zação nas estratégias; 
alto custo de aquisição; 
grande volume de recurso 
alocado de maneira pouco 
efetiva; baixo índice de 
inovação e protagonismo; 
perspectiva voltada para 
comunicação (layout) e 
não estratégia (marke-
ting); colaboradores não 
se engajam, pois não 
entendem os objetivos 
ou nem são comunicados 
sobre eles; campanha e 
discurso com viés comum; 
e muito a ser divulgado, 
sem qualquer priorização 
ou relevância. 

Segundo 83% dos exe-
cutivos entrevistados pela 
Incortex, pelo menos 
cinco dessas situações são 
enfrentadas por eles no 
seu dia a dia, o que mos-
tra que são esses alguns 
dos principais problemas 
presentes nos planeja-
mentos de marketing e 
comunicação. Além des-
ses obstáculos, o cenário 
de pandemia tornou tudo 
ainda mais desafiador, 
uma vez que ela trouxe, 
de forma geral, queda nos 
negócios e perspectiva de 
demora na recuperação. 

Dessa forma, se tornou 
ainda mais necessário ser 
assertivo nos planejamen-
tos, que não terão margem 
para erros, já que as em-
presas, mais do que nun-
ca, não poderão perder 
dinheiro e precisarão ser 
extremamente eficazes e 
eficientes no desenvolvi-
mento do planejamento 
e na execução dele. Esses 
desafios, em grande parte, 
se mostram como um pro-
blema não só das agências 
ou das empresas, mas da 
falta de um elemento que 
possui a profundidade que 
o departamento interno 
não consegue ter.

Também foge do know
-how da agência, indican-
do a necessidade de uma 

Se tornou ainda mais necessário ser assertivo nos 
planejamentos, que não terão margem para erros.
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TCU autoriza 
leilões para 
concessão de 
rodovias e aeroportos 

O Ministério da Infraestru-
tura prevê em R$ 16,2 bi-
lhões o total de investimen-
tos contratados a partir dos 
leilões de três concessões 
autorizadas pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) à 
iniciativa privada. Serão  lei-
loados trechos das rodovias 
BR-153, entre Palmas (TO) e 
Anápolis (GO), e da BR-163, 
entre os municípios de Sinop 
(MT) e Miritituba (PA).

Com a aprovação, a próxi-
ma etapa é a publicação dos 
editais de leilões, previstos 
para o primeiro semestre de 
2021. Um dos leilões abrange 
o o principal corredor logís-
tico do Meio-Norte com o 
Centro-Sul. Segundo a pasta, 
o trecho da BR-163/230 a ser 
concedido é estratégico por 
ligar Sinop (MT) aos portos 
de Miritituba, no município 
de Itaituba (PA), “onde a 
maior parte da safra de grãos 
do norte do Mato Grosso é 
escoada por meio da hidrovia 
do rio Tapajós até os portos 
marítimos de Santarém (PA) 
e Santana (AP)” (ABr).

Com a pandemia, a 
comunicação estratégica é 

fundamental para os negócios
Alinhar os propósitos de uma marca com a atual situação e monitorar o comportamento dos 
consumidores no ambiente digital são algumas ações que auxiliam as empresas a se manterem ativas 
e sobreviverem em situações críticas

as que não terão um retorno 
tão positivo”, comenta.

Dino acrescenta a impor-
tância de rever constan-
temente os propósitos da 
marca e de analisar se ainda 
são coerentes com a atual 
situação, além de monito-
rar o comportamento dos 
consumidores e suas mani-
festações em redes sociais.  

“Por meio dos comentários 
ou interações em blogs, Fa-
cebook, Instagram, Twitter 
ou LinkedIn, os profissionais 
de comunicação conseguem 
compreender o posiciona-
mento do consumidor, saber 
quem são os promotores ou 
detratores da marca, como 
responder a manifestações 
positivas ou negativas e, 
principalmente a lidar com 
possíveis situações de crise 
ou uma necessidade especi-
fica e pontual. 

É possível ainda, por meio 
desse trabalho, aprimorar 
o relacionamento com os 
clientes e identificar se a visi-
bilidade no ambiente digital 
está alinhada aos objetivos 
da organização”, afirma (AI/
Partners Comunicação Pro 
Business).

foi apenas a forma de con-
sumir produtos e serviços 
que mudou, mas o valor 
percebido ou atribuído às 
empresas também. 

“O cliente tem valorizado, 
cada vez mais, o papel social 
e o propósito das marcas. 
Portanto, é essencial que 
as organizações estejam 
atentas a essa nova reali-
dade. Além de um produto 
ou serviço de excelência, o 
consumidor atual exige que 
a marca tenha sinergia com 
os seus valores pessoais. 
Conseguir entender esses 
desejos e destacar isso 

para o seu público pode 
encurtar o funil de vendas”, 
completa.

Dentro desse novo con-
texto, algumas ações de 
comunicação podem se 
tornar o diferencial de 
uma empresa num cenário 
pós-pandemia. “O cliente 
se tornou o propósito da 
marca e isso reflete direta-
mente na comunicação das 
empresas. A forma como 
as relações com o público 
será trabalhada de agora em 
diante pode ser um divisor 
de águas entre as que vão 
se fortalecer com a crise e 

Vivaldo J. Breternitz (*)
 
O GPS foi desenvolvido nos anos 1970 

para uso das forças armadas americanas. Foi 
Bradford Parkinson, coronel da força aérea 
daquele país, notável cientista e professor 
emérito da Universidade de Stanford, quem 
propôs a estrutura do sistema e dirigiu seu 
desenvolvimento. Parkinson dizia que o 
objetivo do GPS era “permitir acertar cinco 
bombas no mesmo buraco”. 

Em 1983, depois que um jato de passagei-
ros da Korean Air Lines inadvertidamente 
invadiu o espaço aéreo soviético e foi 
abatido, morrendo 269 pessoas, o então 
presidente americano, Ronald Reagan, per-
mitiu que o sistema pudesse ser utilizado 
também no meio civil. 

O uso do GPS, que é baseado em dados 
captados por uma constelação composta 
por cerca de trinta satélites, incorporou-se 
à nossa vida cotidiana; já tem concorrentes, 
o principal dos quais é o BeiDou, chinês. 

Quem gerencia e opera a constelação do 
GPS é a US Space Force, um ramo das for-
ças armadas recentemente desmembrado 
da força aérea americana, a US Air Force. 

O quarto satélite de uma nova geração, 
a GPS III, acaba de ser lançado. Além de 
substituir satélites antigos, os novos são 
mais precisos, duráveis, bem como geram 
sinais mais potentes e difíceis de serem 
hackeados ou sofrerem interferências, 
ajudando a manter a superioridade militar 
americana e permitindo novas e mais so-
fisticadas aplicações civis. 

Segundo estudo desenvolvido pelo Natio-
nal Institute of Standards and Technology, 
o impacto econômico da tecnologia GPS 
chega a um bilhão de dólares ao dia, apenas 
na economia americana. É mais um caso de 
tecnologia desenvolvida para uso militar 
trazendo benefícios à nossa vida cotidiana. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da 
Faculdade de Computação e Informática da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

GPS III - mais precisão para 
uso civil e militar

O fim do planejamento 
generalista de marketing

peça nesse tabuleiro pra 
que o processo fique com-
pleto e os desafios sejam 
superados: um agregador 
estratégico, alguém que 
traga iniciativas que fogem 
do aspecto convencional 
das “campanhas”, mas ge-
rem de fato o protagonismo 
almejado, com estratégias 
de co-branding, member 
get member, jornada acom-
panhada, gameficação com 
os principais stakeholders 
da cadeia, experiência com 
foco em conversão, entre 
outras. 

“Planejamentos genéri-
cos não são focados nas 
‘dores’ do meu cliente, 
por isso são ineficientes e 
as empresas não vão mais 
arriscar recursos dessa 
forma, ainda mais nesse 
cenário em que estamos, 
que reduziu ainda mais 
a margem para erros. Os 
planos precisam atender às 
necessidades dos negócios 
e ter a agilidade que esse 
cenário exige. As empresas 
esperam um formato que 
saia da média do mercado 
e utilize aplicações para 
individualização de públi-
co alinhando a jornada do 
target com a mensagem 
certa”, explica Isaac Argen-
ton, responsável por novos 
negócios da Quadóra. 

Os benefícios dessa im-
plementação com foco 
no cliente permite uma 
eficiência orçamentária 
devido ao melhor apro-

veitamento do budget, 
incluindo: maior resultado 
em vendas; aumento da 
relevância estratégica do 
marketing; convergência 
das frentes de atuação; 
alinhamento de escopo 
para terceiros (por exem-
plo, agências); possibi-
lidade de internalização 
de frentes; integração 
com planejamentos de 
outras áreas da empresa; 
possível criação de novos 
negócios com geração ex-
tra de receita; e análise e 
remodelagem dos cargos 
e escopos do Marketing 
e agencias parceiras que 
executarão o trabalho. 

“As empresas não têm 
mais tempo a perder e 
nem dinheiro para des-
perdiçar. Por isso, ter 
um planejamento ágil e 
que foque unicamente no 
cliente é imprescindível 
nesse momento. E é so-
mente com esse trabalho 
focado, customizado e 
independente de outros 
interesses que isso é 
possível. Esse conceito 
inovador, aplicado por 
meio de um framework 
proprietário que minimiza 
erros e potencializa resul-
tados, é a consequência 
de 24 meses de estudo de 
mercado, MVPS e mais de 
40 projetos aplicados com 
NPS superior a 90 pontos”, 
conclui Argenton. 

Fonte e mais informações: 
(www.quadora.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)

BFL S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 04.376.726/0001-84 - NIRE Nº 35300184530

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 18/05/2020. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.906, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor Presiden-
te da empresa, que convidou a mim Suely Kissajikian da Silveira, para Secretária.
Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a
Assembléia 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 Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresa-
rial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 12 de maio 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 direto-
ria. 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 suspen-
são dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando
o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 18 de maio de 2020. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas:
André Kissajikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira
- Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 253.026/20-9, em 10/07/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MSJM - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº. 07.848.846/0001-25 e NIRE Nº 35300338332

Ata Da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 29/04/2020. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital do
Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social,
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 Estatutos,
a Sra. Vanda Kissajikian Mordjikian, Diretora Presidente da empresa, que convidou a
mim, Suely Kissajikian da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os trabalhos, infor-
mou a Sra. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de confor-
midade 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: - Foi aprovado o
Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, documentos esses
devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios,
nas edições do dia 31 de março 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. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determi-
nou a Sra. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada
pelos acionistas representando a totalidade do capital social, dando a Sra. Presidente
por encerrada a Assembleia. São Paulo, 29 de abril de 2020. Vanda Kissajikian Mordjikian
- Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André
Kissajikian; Companhia Iniciadora Predial, representada por seu Diretor Executivo,
André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.Vanda Kissajikian Mordjikian - Presidente
da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP- Certifico o Registro sob o
nº 272.196/20-4, em 24/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S.A.
CNPJ 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 12.11.2020, às 16hs, na sede social, Rua do Rócio, 350 - 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretário: Wilson Pinto 
Rodrigues. Deliberações Aprovadas: Reeleição dos membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de (01) um ano, a 
saber: para Diretor Presidente: Firmino Matias Lucio Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.167.177 SSP/SP, CPF 
086.909.968-00, e para Diretor: Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG 6.531.873 SSP/SP, CPF 
052.425.568-70, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP e declaram que não estão impedidos de exercer atividades 
mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.11.2020. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Wilson Pinto Ro-
drigues - Secretário. Conselheiros: Rafael Novellino, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto Ma-
tias Lucio Mendonça, Firmino Matias Lucio Júnior, Wilson Pinto Rodrigues. Diretores Reeleitos: Firmino Matias Lucio Júnior, 
Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 519.043/20-0 em 03.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 21/08/2020
Data: 21/08/2020; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; I - Ordináriamente: Balanço Patrimonial
comparativo, demonstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstra-
ção do fluxo de caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018, relatório da
administração e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Publicado no Di-
ário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 20 de agosto de
2020; Presenças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações ordiná-
rias e preferenciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Jair Lunhani;
Ordem do Dia e Deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração
dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e
Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstra-
ções Contábeis em 31/12/2018 e 31/12/2019 e Relatório da Diretoria: - Aprovados por unanimidade com
abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; a-1)
Destinação do Resultado à Disposição da Assembleia: O valor do prejuízo líquido de R$ 4.261.493,40
(quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
será absorvido pela Reserva de Lucros e Reserva Legal da companhia conforme demonstrações contábeis
elaboradas e apresentadas conforme a legislação societária; a-1) Eleição da Diretoria e fixação da Remu-
neração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: para o cargo de Diretor Industrial o Sr.
Jair Lunhani, brasileiro, viúvo, tecnólogo, nascido em 01/05/1951, portador da cédula de identidade RG.
4.981.783-8 SSP/SP, expedida em 27/03/2017 inscrito no CPF/MF sob o nº 560.398.088-53, residente e do-
miciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719,
CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e para o cargo de Diretor foi eleito o Sr. Paulo
Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade
RG. 18.668.989-5-SSP/SP, expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63, residente
e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº
719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita
foi fixada em R$ 41.470,20 (quarenta e hum mil, quatrocentos e setenta reais e vinte centavos) valor base
31/08/2020 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que
forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas proporções em que ocorre-
rem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente será objeto de deliberação da di-
retoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica. d) Declaração de desimpedimento: Os
diretores eleitos, presentes nesta assembléia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem
conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas
restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem
condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1011, § 1º da Lei nº
10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que
justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício.
II - Extraordináriamente: a) Alteração do Foi deliberado por unanimidade no sentido de alterar o artigo 3º
dos Estatutos Sociais para incluir no objeto da sociedade a fabricação e comercio de dispositivos e seus
componentes para extração de líquidos em recipientes; b) Em consequência da alteração mencionada o ar-
tigo 3º dos estatutos da sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. A sociedade tem por
objeto: a) fabricação, compra, venda, importação e exportação de toda e qualquer espécie de peças para
veículos a motor, máquinas, equipamentos, acessórios, conjuntos e subconjuntos mecânicos, elétricos e
eletrônicos, conjuntos e componentes de aplicações em variadores, redutores, reversores e engrenagens
em geral; b) fabricação, comércio físico e online , importação e exportação de dispositivos e seus compo-
nentes para extração de líquidos em recipientes; c) fabricação, montagem, instalação e manutenção de má-
quinas, equipamentos em geral, de qualquer natureza e tratamento térmico; d) representação por conta pró-
pria ou de terceiros; e) participação em outras sociedades no país ou no exterior”. Em, seguida o Sr. Presi-
dente declarou em vigência o estatuto social da sociedade com a nova redação do artigo 3º. Encerramen-
to: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavra-
tura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os
acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. (aa.) Dr. Gilberto Cipullo -
Presidente; Jair Lunhani Secretário - Drexton Finance S.A. - p.p. Dr.Gilberto Cipullo. Diretores eleitos: Jair
Lunhani e Paulo Atadaine Sobrinho. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Sorocaba, 21/08/2020. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani - Secretario. Drextom Finance
S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo. Diretores Eleitos: Jair Lunhani - Diretor Industrial, Paulo Atadaine
Sobrinho. JUCESP nº 435.670/20-7 em 16/10/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data, Hora, Local: 27.08.2020, às 10 horas, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, Secretário: Denis 
Jorge Namur Rangel. Deliberações Aprovadas: 1 Retifi car o item 5.2 da ata da AGE realizada em 
04.08.2020, a fi m de incluir expressamente o número de membros do Comitê de Auditoria da 
Companhia na redação do § 1º do artigo 27 do Estatuto Social, de modo que referido item passa a 
vigorar com a seguinte nova redação: “5.2 Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para 
incluir as disposições relativas ao Comitê de Auditoria da Companhia, na forma prevista abaixo: “Do 
Comitê de Auditoria - Artigo 27: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de 
Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade das 
operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da 
Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria 
independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao 
Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes, além de outras 
atribuições previstas em lei ou norma regulamentar, incluindo as atribuições previstas no artigo 134 
da Resolução CNSP nº 321 de 15.07.2015 (“Resolução 321”). § 1º: O Comitê de Auditoria será 
constituído por 5 membros com mandato fi xo de 3 anos, eleitos pelo Conselho de Administração e 
deverá reportar-se diretamente ao Conselho de Administração, nos termos da Resolução 321. O 
Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê. O mandato dos membros do 
Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na 
regulamentação em vigor. § 2º: Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá possuir 
comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria contábil dos mercados em que a 
Companhia opera. § 3º: O Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, alterar a 
composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. § 4º: O Comitê de 
Auditoria reunir-se-á, no mínimo, uma vez a cada dois meses. Ademais, o Comitê de Auditoria reunir-
se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com 
a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no 
que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais 
encontros. § 5º: O Comitê de Auditoria deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de 
fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com 
os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos 
efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. § 6º: O Conselho de Administração defi nirá a verba 
destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de 
mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funcionamento, incluindo 
contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. § 7º: Os membros do 
Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas 
empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. § 
8º: O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal dos semestres fi ndos em 30 de junho e 31 de 
dezembro, o Relatório do Comitê de Auditoria nos termos do artigo 136 da Resolução 321 e manterá 
o referido documento à disposição da SUSEP e do Conselho de Administração pelo prazo mínimo 
de cinco anos contados da sua elaboração. § 9º: O resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
evidenciando as principais informações contidas naquele documento, será publicado em conjunto 
com as demonstrações fi nanceiras intermediárias e anuais da Companhia.”” 2 Em função da 
deliberação anterior, retifi car também o Anexo I à ata da AGE para que refl ita a nova redação do 
artigo 27 do Estatuto Social aprovada no item 1 acima, passando, portanto, o Anexo I à ata da AGE 
a vigorar na forma do Anexo A à presente ata. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 27.08.2020. 
Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. 
Acionistas: BMG Participações em Negócios Ltda. - Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, 
Marco Antonio Antunes, Assicurazioni Generali S.P.A. - Andrea Crisanaz. JUCESP nº 
501.941/20-4 em 27.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - “Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º: A BMG 
Seguros S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”) que se rege pelo presente 
Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas fi rmado pelos acionistas da Companhia em 22.04.2020 (e 
eventuais alterações posteriores) e devidamente arquivado na sede social (“Acordo de Acionistas”) e 
pelos dispositivos legais aplicáveis, em especial, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada 
(“Lei das S/A”). Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, podendo a critério e por deliberação do Conselho de 
Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em 
qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou 
correspondentes. Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguros de 
danos em todo o território nacional, podendo, respeitadas as limitações legais, participar de outras 
sociedades. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital 
Social e Ações - Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado, é de R$ 33.750.000,00, representado por 28.859.317 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. § Único – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. Artigo 6º: A Companhia poderá emitir ações preferenciais as quais não darão 
direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único – A preferência ou vantagem das ações 
preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do capital, sem prêmio. Artigo 7º: Ficam 
assegurados aos acionistas: (a) o desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do 
custo; (b) o prazo máximo de 60 dias para o pagamento de dividendos aprovados e distribuição de 
ações provenientes de aumento do capital; e (c) a inexistência de qualquer espécie de restrição 
estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre negociação das ações, a qualquer tempo, 
exceto por quaisquer restrições estabelecidas no Acordo de Acionistas da Companhia. Capítulo III - 
Assembleia Geral - Artigo 8º: O aumento do capital social dependerá de deliberação da 
Assembleia Geral e observará as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da 
Companhia. Artigo 9º: Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão 
preferência para a subscrição do aumento do capital no prazo de 30 dias a contar da publicação de 
anúncio alusivo realizada nos termos da legislação pertinente em vigor. Artigo 10: A Assembleia 
Geral será convocada e instalada em conformidade com a Lei das S/A, até 31 de março de cada ano, 
e presidida por um dos membros do Conselho de Administração de forma alternada e sequencial entre 
os referidos membros ou, na sua ausência, por qualquer pessoa eleita pela maioria dos acionistas 
presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. Artigo 11: A Assembleia Geral terá as 
atribuições previstas na legislação aplicável. Artigo 12: Exceto se maior quórum for estabelecido em 
lei, neste Estatuto Social ou no Acordo de Acionistas da Companhia, as deliberações nas Assembleias 
Gerais serão tomadas pelo voto favorável de acionistas titulares da maioria das ações representativas 
do capital social votante da Companhia que estejam presentes à Assembleia Geral. § 1º: A aprovação 
das seguintes matérias estará sujeita ao voto afi rmativo de acionistas detentores de ações 
representativas de no mínimo 71% do capital social da Companhia: a) alteração do Estatuto Social da 
Companhia, exceto nos casos previstos na Cláusula 4.3(i) do Acordo de Acionistas da Companhia; b) 
emissão, resgate, recompra e/ou venda de ações, exceto no caso previsto na Cláusula 4.3(ii) do Acordo 
de Acionistas da Companhia; c) criação de nova classe de ações ou alteração em seus direitos; d) 
transformação, cisão, celebração de parceria societária (joint venture), liquidação ou cessação do 
estado de liquidação, fusão ou incorporação, bem como, incorporação de ações; e) mudança da 
estrutura do Conselho de Administração da Companhia; f) aprovação das contas anuais dos 
administradores, das demonstrações fi nanceiras auditadas da Companhia e do orçamento de capital 
(ainda que propostos pelo Conselho de Administração da Companhia); g) requerimento de 
recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência voluntária; e h) oferta pública de ações da 
Companhia (IPO). Capítulo IV - Administração - Artigo 13: A administração da Companhia 
compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. § 1º: A remuneração global ou individual e anual 
dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral dos Acionistas. § 2º: A eleição ou 
nomeação de administradores da Companhia dar-se-á em conformidade com o disposto nas normas 
do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP em 
vigor e observará as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia.  Do 
Conselho de Administração - Artigo 14: O Conselho de Administração será composto de 5 
membros eleitos pela Assembleia Geral, observadas as disposições aplicáveis previstas no Acordo de 
Acionistas da Companhia, com mandato de 3 anos, sendo 1 dos membros designado Presidente do 
Conselho de Administração, observadas as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas 
da Companhia, permitida a reeleição de todos. § Único – Findo o mandato, os membros do Conselho 
de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 
Artigo 15: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 6 vezes ao ano, conforme 
calendário fi xado pela maioria de seus membros e, extraordinariamente, mediante convocação de seu 
Presidente ou de ao menos 2 de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico 
com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo informação 
detalhada sobre a ordem do dia, a data, que deverá ser um dia útil, a hora, que deverá ser dentro do 
horário comercial, e local da reunião, que deverá preferencialmente ser na sede social da Companhia, 
bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões da respectiva reunião. § 1º: As 
reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas, em primeira convocação, com a 
presença de, no mínimo, 4/5 de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número. § 
2º: Os Conselheiros poderão participar das reuniões de Conselho de Administração por meio de 
teleconferência ou videoconferência ou qualquer outro meio permitido pela legislação brasileira, nos 
termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. § 3º: As deliberações do Conselho de 
Administração serão tomadas por maioria simples dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum 
especial e nas hipóteses especiais previstas no Artigo 19 abaixo. Artigo 16: Ocorrendo impedimentos 
eventuais de atuação do Presidente do Conselho de Administração, este poderá designar substituto, 
sendo necessariamente membro do Conselho de Administração, que exercerá a competência plena 
designada ao Presidente de Conselho de Administração. Na falta de tal designação, os demais 
Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para reunião específi ca, na abertura de 
cada reunião. § 1º: Os Conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de 
Administração poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por 
escrito o nome do Conselheiro que irá substituí-lo e outorgue a este os poderes necessários e 
específi cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro substituído, 
como se o mesmo estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do 
Conselho de Administração antes da sua instalação, via fax, carta registrada, e-mail com entrega 
devidamente comprovada ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário da respectiva Reunião 
do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. § 2º: No caso de vacância de cargo de 
membro do Conselho de Administração, por morte, renúncia, destituição, ou qualquer forma de 
impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de 
mandato restante do substituído, nos termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 
17: O Conselho de Administração tem a competência que a lei lhe confere mais as seguintes 
atribuições: a) eleição e destituição de Diretores da Companhia; b) aprovação de políticas de 
remuneração de empregados e membros dos órgãos sociais da Companhia (incluindo planos de 
remuneração com base em instrumentos fi nanceiros); c) quaisquer decisões relacionadas à 
implementação pela Companhia de planos de outorga de opções de compra de ações devidamente 
aprovados pela respectiva Assembleia Geral, incluindo a seleção dos benefi ciários bem como dos 
termos e condições da outorga das opções de compra de ações; d) aprovação da estrutura 
organizacional da Companhia bem como a criação de comitês para assessorar o Conselho de 
Administração; e) abertura ou fechamento de sucursais ou fi liais da Companhia; f) análise e 
aprovação das políticas da Companhia, além daquelas previstas nos itens (i), (j) e (k) do Artigo 19 
abaixo; e g) aprovação de quaisquer matérias listadas nesse Artigo 17 em Subsidiárias (conforme 
defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia). Artigo 18: Compete ao Presidente do Conselho de 
Administração convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, mandando 
lavrar as respectivas atas no livro competente. Artigo 19: A aprovação das seguintes matérias estará 
sujeita ao voto afi rmativo de, no mínimo, 4/5 dos membros do Conselho de Administração: a) 
mudança dos auditores da Companhia e/ou práticas de contabilidade, exceto se para conformidade 
com a regulação aplicável, bem como a contratação de um Contador Independente (conforme defi nido 
no Acordo de Acionistas da Companhia); b) aprovação do Plano de Negócios (conforme defi nido no 
Acordo de Acionistas da Companhia), incluindo o orçamento anual e sua revisão, bem como qualquer 
aditamento ou revisão do Plano de Negócios; c) aprovação da celebração, aditamento ou término de 
qualquer Transação com Partes Relacionada (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da 
Companhia) em que o montante envolvido exceda R$ 1.000.000,00, ou que não esteja prevista no 

Plano de Negócios, ou não realizada dentro do curso ordinário dos negócios, observado que em 
qualquer caso o Conselho de Administração deverá revisar qualquer Transação com Parte Relacionada; 
d) transações envolvendo a compra, permuta ou qualquer outra forma de aquisição ou combinação de 
negócios, incluindo por reorganização societária, pela Companhia, de participação societária em 
outras sociedades, unidade de negócios, fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint 
venture pela Companhia com outra Pessoa, exceto se prevista no Plano de Negócios; e) transação 
envolvendo a venda, permuta ou qualquer outra forma de disposição de negócios, incluindo por 
reorganização societária, pela Companhia, de participação societária em outras sociedades, unidade 
de negócios, fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint venture pela Companhia com 
outra Pessoa, exceto se prevista no Plano de Negócios; f) qualquer endividamento acima de R$ 
1.000.000,00, bem como a criação de Ônus (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) 
sobre os ativos da Companhia em decorrência de tal endividamento, exceto se previsto no Plano de 
Negócios; g) concessão de empréstimos acima de R$ 100.000,00, realizar qualquer investimento 
acima de R$ 500.000,00 ou despesas acima de R$ 1.000.000,00, em qualquer caso não previsto no 
orçamento anual; h) celebração, término e/ou aditamento a qualquer acordo em que o montante 
envolvido exceda R$ 500.000,00, exceto se previsto no Plano de Negócios; i) aprovação das políticas 
de compliance, risco, subscrição, resseguros e comissionamento; j) defi nição e aprovação da política 
interna de controle e da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia, incluindo em relação à 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao fi nanciamento do terrorismo; k) aprovação da política de 
remuneração relativa aos empregados e membros de órgãos internos da Companhia (incluindo planos 
de remuneração baseada em instrumentos fi nanceiros) prevendo remuneração total (incluindo bônus 
e benefícios) que excedam R$ 1.000.000,00 por ano; l) transferência de ativos da Companhia em valor 
superior a R$ 1.000.000,00 por ano, em uma única transação ou em uma série de transações 
relacionadas, exceto se previstas no Plano de Negócios; m) aprovação da minuta das demonstrações 
fi nanceiras a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral, e da proposta de destinação dos 
lucros e distribuição de dividendos de acordo com as disposições do presente Estatuto Social; n) 
aprovação de qualquer acordo de acionistas de especial relevância estratégica bem como de qualquer 
acordo estabelecendo e/ou alterando termos e condições do investimento e/ou desinvestimento em 
qualquer Subsidiária (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) e dos direitos e 
obrigações na qualidade de acionista ou quotista (p.ex.: opções de compra ou de venda de ações ou 
quotas); o) (i) celebração de acordo para o término de qualquer Demanda (conforme defi nido no 
Acordo de Acionistas da Companhia) contra uma Parte Relacionada (conforme defi nido no Acordo de 
Acionistas da Companhia), ou renúncia de direito ou Demanda contra uma Parte Relacionada; ou (ii) 
celebração de acordo para o término de qualquer Demanda (exceto contra uma Parte Relacionada), ou 
renúncia de direito ou Demanda (exceto contra uma Parte Relacionada) em que o valor envolvido 
exceda R$ 300.000,00; e p) aprovação de quaisquer das matérias listadas no Artigo 12, § 1º, e neste 
Artigo 19 em qualquer Subsidiária. § Único – Os valores previstos neste Artigo 19 serão atualizados 
pela infl ação a partir da data de celebração do Acordo de Acionistas da Companhia até a data da 
respectiva reunião de acordo com a variação positiva da Taxa Selic. Da Diretoria - Artigo 20: A 
Diretoria da Companhia, eleita pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo, 4 e, no 
máximo, 7 membros, compreendendo os cargos de 1 Diretor Executivo Presidente, e até 6 Diretores 
Executivos, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses 
cargos, sempre em observação às disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da 
Companhia. § 1º: O Conselho de Administração fi xará o número de cargos a serem preenchidos e 
designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo Presidente, 
bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos. No mesmo ato serão defi nidas as 
responsabilidades e atribuições de cada um deles. § 2º: Sempre que necessário, os Diretores serão 
substituídos por designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de 
mandato restante do substituído. Artigo 21: Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos Diretores 
Executivos, além das atribuições legais: (a) participar das reuniões da Diretoria; e (b) fazer com que 
sejam cumpridas as diretrizes e medidas aprovadas pelo Conselho de Administração. Artigo 22: Além 
das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente 
a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Presidente: (i) convocar 
as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, 
supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução 
das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) coordenar a atuação dos 
Diretores Executivos, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos; (iv) tomar as 
decisões de sua alçada; b) Compete aos Diretores Executivos: (i) colaborar com o Diretor Executivo 
Presidente no desempenho de suas funções; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem 
cometidas; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua 
supervisão direta e indireta e acompanhar os respectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões de 
sua alçada. Artigo 23: O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 3 anos, permitida a reeleição. 
§ Único – Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até 
a investidura dos novos eleitos. Artigo 24: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos 
poderes de administração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos 
fi ns e objetivos da Companhia, devendo todos os atos, contratos ou documentos que criem ou 
exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados por, no mínimo, 2 Diretores. § Único – 
Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá nomear, entre os 
Diretores Executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outros diretores, em seu lugar, com 
poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 25: A Companhia também poderá ser representada 
por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 Procuradores, respeitados os termos 
deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. § 1º: A constituição de procuradores 
deverá ser assinada por ao menos 2 Diretores. § 2º: Nas constituições de procurações outorgando 
poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas 
ou defesa da Companhia, esta deverá ser representada por 2 Diretores. Artigo 26: As procurações 
outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, 
exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Do Comitê de 
Auditoria - Artigo 27: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles 
Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade das operações e 
negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a 
supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria independente serão 
exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de 
Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes, além de outras atribuições 
previstas em lei ou norma regulamentar, incluindo as atribuições previstas no artigo 134 da Resolução 
CNSP nº 321 de 15.07.2015 (“Resolução 321”). § 1º: O Comitê de Auditoria será constituído por 5 
membros com mandato fi xo de 3 anos, eleitos pelo Conselho de Administração e deverá reportar-se 
diretamente ao Conselho de Administração, nos termos da Resolução 321. O Conselho de 
Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê. O mandato dos membros do Comitê de 
Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em 
vigor. § 2º: Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá possuir comprovados 
conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria contábil dos mercados em que a Companhia 
opera. § 3º: O Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, alterar a composição do 
Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. § 4º: O Comitê de Auditoria reunir-
se-á, no mínimo, uma vez a cada dois meses. Ademais, o Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, 
trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria 
Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se 
refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais 
encontros. § 5º: O Comitê de Auditoria deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de 
fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com 
os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos 
efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. § 6º: O Conselho de Administração defi nirá a verba 
destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de 
mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funcionamento, incluindo 
contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. § 7º: Os membros do 
Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas 
empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. § 
8º: O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal dos semestres fi ndos em 30 de junho e 31 de 
dezembro, o Relatório do Comitê de Auditoria nos termos do artigo 136 da Resolução 321 e manterá 
o referido documento à disposição da SUSEP e do Conselho de Administração pelo prazo mínimo de 
cinco anos contados da sua elaboração. § 9º: O resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
evidenciando as principais informações contidas naquele documento, será publicado em conjunto 
com as demonstrações fi nanceiras intermediárias e anuais da Companhia. Capítulo V - Conselho 
Fiscal - Artigo 28: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, 
composto de 3 membros efetivos e suplentes, em igual número. A eleição, instalação e funcionamento 
do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei das S/A. Artigo 29: Na 
oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos 
membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social 
e Demonstrações Financeiras - Artigo 30: O exercício social terá a duração de 1 ano e se 
encerrará em 31 de dezembro de cada ano. § Único – Em 30 de junho e 31 de dezembro serão 
levantados Balanços Gerais, observadas as regras contábeis e regulatórias aplicáveis. Artigo 31: Ao 
fi m de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 
Companhia, as demonstrações fi nanceiras previstas pela Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e 
Dividendos - Artigo 32: O lucro da Companhia será apurado conforme as prescrições legais. Artigo 
33: O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (a) 5% serão aplicados na constituição da 
reserva legal até o limite de 20% do capital social; (b) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado na 
forma do artigo 202 da Lei das S/A, serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; e (c) 
a Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, poderá destinar parcela dos 
lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto. § Único – 
Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de 
juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação 
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos 
dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Artigo 34: O Conselho de 
Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. § 1º: A Companhia poderá 
levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou 
anuais, a critério da Assembleia Geral, respeitado o limite legal. § 2º: O Conselho de Administração 
poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos 
termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja 
declaração é facultada neste artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. § 3º: Os dividendos não 
reclamados dentro do prazo de 3 anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em 
favor da Companhia. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo 35: A Companhia entrará em liquidação 
voluntária ou compulsória, nos casos previstos em lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante e o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação. Capítulo IX - Acordo de Acionistas - 
Artigo 36: O Acordo de Acionistas assinado pelos acionistas da Companhia com relação aos 
assuntos previstos no Artigo 118 da Lei das S/A e outras matérias acordadas entre os acionistas 
deverá ser observado pela Companhia. Artigo 37: O presidente e o secretário das Assembleias 
Gerais ou das Reuniões do Conselho de Administração serão estritamente proibidos de aceitar os 
votos proferidos em desacordo com o Acordo de Acionistas. A Companhia também está 
expressamente proibida de aceitar e proceder com a transferência de ações e/ou criação de 
quaisquer gravames ou transferências de qualquer direito de preferência em desacordo com os 
termos do Acordo de Acionistas. Artigo 38: Os casos omissos serão regulados pela Lei das S/A, e 
legislação posterior e todas as demais cominações legais aplicáveis a este tipo de sociedade.
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Data, hora, local: 04.08.2020, 10hs, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, Secretário: Sr. Denis Jorge Namur 
Rangel. Deliberações aprovadas: 1. A criação do Comitê de Auditoria, nos termos dos arti-
gos 129 e seguintes da Resolução CNSP nº 321 de 15.07.2015. 2. A alteração do Estatuto So-
cial para incluir as disposições relativas ao Comitê de Auditoria, na forma prevista abaixo: “Do 
Comitê de Auditoria. Artigo 27: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema 
de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformi-
dade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a 
política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da 
auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, re-
comendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independen-
tes, além de outras atribuições previstas em lei ou norma regulamentar, incluindo as atribui-
ções previstas no artigo 134 da Resolução CNSP 321 de 15.07.2015 (“Resolução 321”). §1º: O 
Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 membros, com mandato fi xo de 3 anos, 
eleitos pelo Conselho de Administração e deverá reportar-se diretamente ao Conselho de Ad-
ministração, nos termos da Resolução 321. O Conselho de Administração nomeará, também, o 
Presidente do Comitê. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a 
posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. §2º: Dentre os 
membros do Comitê, pelo menos um deles deverá possuir comprovados conhecimentos nas 
áreas de contabilidade e auditoria contábil dos mercados em que a Companhia opera. §3º: O 
Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, alterar a composição do Comitê de 
Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. §4º: O Comitê de Auditoria reunir-se-
-á, no mínimo, uma vez a cada dois meses. Ademais, o Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mí-
nimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a 
Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusi-
ve no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os con-
teúdos de tais encontros. §5º: O Comitê de Auditoria deverá zelar: a) pela qualidade e integri-
dade dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicio-
nais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela inde-
pendência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. § 6º: 
O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comi-
tê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a co-
brir as despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio 
no cumprimento de suas atribuições. § 7º: Os membros do Comitê de Auditoria não receberão 
nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não seja 
aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. § 8º: O Comitê de Auditoria 
deverá elaborar, ao fi nal dos semestres fi ndos em 30 de junho e 31 de dezembro, o Relatório do 
Comitê de Auditoria nos termos do artigo 136 da Resolução 321 e manterá o referido documen-
to à disposição da SUSEP e do Conselho de Administração pelo prazo mínimo de cinco anos 
contados da sua elaboração. § 9º: O resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando 
as principais informações contidas naquele documento, será publicado em conjunto com as de-
monstrações fi nanceiras intermediárias e anuais da Companhia.”. 3. A consolidação do Estatu-
to Social, o qual alterado para incluir as disposições relativas ao Comitê de Auditoria, passa a 
vigorar na forma do Anexo I. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.08.2020. Acionistas: 
BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Marco Antonio 
Antunes) e Assicurazioni Generali S.P.A. (por Andrea Crisanaz). JUCESP 501.940/20-0 em 
27.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I: “Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º: A BMG 
Seguros S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”) que se rege pelo pre-
sente Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas fi rmado pelos acionistas da Companhia em 
22.04.2020 (e eventuais alterações posteriores) e devidamente arquivado na sede social (“Acor-
do de Acionistas”) e pelos dispositivos legais aplicáveis, em especial, pela Lei nº 6.404/76, con-
forme alterada (“Lei das S.A.”). Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, podendo a critério e por deliberação do Conselho de 
Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em 
qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou 
correspondentes. Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguros de 
danos em todo o território nacional, podendo, respeitadas as limitações legais, participar de ou-
tras sociedades. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - 
Capital Social e Ações. Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subscrito e par-
cialmente integralizado, é de R$ 33.750.000,00, representado por 28.859.317 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § Único: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deli-
berações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A Companhia poderá emitir ações preferenciais as 
quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único: A preferência ou 
vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do capital, sem prêmio. 
Artigo 7º: Ficam assegurados aos acionistas: (a) o desdobramento de títulos múltiplos por pre-
ço não superior ao do custo; (b) o prazo máximo de 60 dias para o pagamento de dividendos 
aprovados e distribuição de ações provenientes de aumento do capital; e (c) a inexistência de 
qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre negocia-
ção das ações, a qualquer tempo, exceto por quaisquer restrições estabelecidas no Acordo de 
Acionistas da Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 8º: O aumento do capital 
social dependerá de deliberação da Assembleia Geral e observará as disposições aplicáveis pre-
vistas no Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 9º: Na proporção do número de ações que 
possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento do capital no prazo de 
30 dias a contar da publicação de anúncio alusivo realizada nos termos da legislação pertinente 
em vigor. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada e instalada em conformidade com a Lei 
das Sociedades por Ações, até 31 de março de cada ano, e presidida por um dos membros do 
Conselho de Administração de forma alternada e sequencial entre os referidos membros ou, na 
sua ausência, por qualquer pessoa eleita pela maioria dos acionistas presentes, ao qual caberá 
designar o secretário da mesa. Artigo 11: A Assembleia Geral terá as atribuições previstas na 
legislação aplicável. Artigo 12: Exceto se maior quórum for estabelecido em lei, neste Estatuto 
Social ou no Acordo de Acionistas da Companhia, as deliberações nas Assembleias Gerais se-
rão tomadas pelo voto favorável de acionistas titulares da maioria das ações representativas do 
capital social votante da Companhia que estejam presentes à Assembleia Geral. §1º: A aprova-
ção das seguintes matérias estará sujeita ao voto afi rmativo de acionistas detentores de ações 
representativas de no mínimo 71% do capital social da Companhia: a) alteração do Estatuto So-
cial da Companhia, exceto nos casos previstos na Cláusula 4.3(i) do Acordo de Acionistas da 
Companhia; b) emissão, resgate, recompra e/ou venda de ações, exceto no caso previsto na 
Cláusula 4.3 (ii) do Acordo de Acionistas da Companhia; c) criação de nova classe de ações ou 
alteração em seus direitos; d) transformação, cisão, celebração de parceria societária (joint ven-
ture), liquidação ou cessação do estado de liquidação, fusão ou incorporação, bem como, incor-
poração de ações; e) mudança da estrutura do Conselho de Administração da Companhia; f) 
aprovação das contas anuais dos administradores, das demonstrações fi nanceiras auditadas da 
Companhia e do orçamento de capital (ainda que propostos pelo Conselho de Administração da 
Companhia); g) requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência voluntária; 
e h) oferta pública de ações da Companhia (IPO). Capítulo IV - Administração. Artigo 13: A 
administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. §1º: A remu-
neração global ou individual e anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Ge-
ral dos Acionistas. §2º: A eleição ou nomeação de administradores da Companhia dar-se-á em 
conformidade com o disposto nas normas do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Supe-
rintendência de Seguros Privados - SUSEP em vigor e observará as disposições aplicáveis pre-
vistas no Acordo de Acionistas da Companhia. Do Conselho de Administração. Artigo 14: O 
Conselho de Administração será composto de 5 membros eleitos pela Assembleia Geral, obser-
vadas as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia, com mandato 
de 3 (três) anos, sendo 1 dos membros designado Presidente do Conselho de Administração, ob-
servadas as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia, permitida 
a reeleição de todos. § Único: Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração per-
manecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 15: O Conse-
lho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 6 vezes ao ano, conforme calendário fi xado 
pela maioria de seus membros e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente 
ou de ao menos 2 de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com 
confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo informação 
detalhada sobre a ordem do dia, a data, que deverá ser um dia útil, a hora, que deverá ser den-
tro do horário comercial, e local da reunião, que deverá preferencialmente ser na sede social da 
Companhia, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões da respectiva re-
união. §1º: As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas, em primeira 
convocação, com a presença de, no mínimo, 4/5 de seus membros e, em segunda convocação, 
com qualquer número. §2º: Os Conselheiros poderão participar das reuniões de Conselho de Ad-
ministração por meio de teleconferência ou videoconferência ou qualquer outro meio permitido 
pela legislação brasileira, nos termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. §3º: As 
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples dos presentes, 
salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas no Artigo 19 abai-
xo. Artigo 16: Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de Ad-
ministração, este poderá designar substituto, sendo necessariamente membro do Conselho de 
Administração, que exercerá a competência plena designada ao Presidente de Conselho de Ad-
ministração. Na falta de tal designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto 
do Presidente para reunião específi ca, na abertura de cada reunião. §1º: Os Conselheiros que 
não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de Administração poderão (i) ser represen-
tados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por escrito o nome do Conselheiro 
que irá substituí-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi cos, com orientação do 
voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro substituído, como se o mesmo esti-
vesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Admi-
nistração antes da sua instalação, via fax, carta registrada, e-mail com entrega devidamente 
comprovada ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário da respectiva Reunião do Con-
selho de Administração a assinar a ata em seu lugar. §2º: No caso de vacância de cargo de mem-
bro do Conselho de Administração, por morte, renúncia, destituição, ou qualquer forma de impe-
dimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de 
mandato restante do substituído, nos termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. 
Artigo 17: O Conselho de Administração tem a competência que a lei lhe confere mais as se-
guintes atribuições: a) eleição e destituição de Diretores da Companhia; b) aprovação de políti-
cas de remuneração de empregados e membros dos órgãos sociais da Companhia (incluindo pla-
nos de remuneração com base em instrumentos fi nanceiros); c) quaisquer decisões relacionadas 
à implementação pela Companhia de planos de outorga de opções de compra de ações devida-
mente aprovados pela respectiva Assembleia Geral, incluindo a seleção dos benefi ciários bem 
como dos termos e condições da outorga das opções de compra de ações; d) aprovação da es-
trutura organizacional da Companhia bem como a criação de comitês para assessorar o Conse-
lho de Administração; e) abertura ou fechamento de sucursais ou fi liais da Companhia; f) análi-
se e aprovação das políticas da Companhia, além daquelas previstas nos itens (i), (j) e (k) do Ar-
tigo 19 abaixo; e g) aprovação de quaisquer matérias listadas nesse Artigo 17 em Subsidiárias 
(conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia). Artigo 18: Compete ao Presidente 
do Conselho de Administração convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Adminis-
tração, mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Artigo 19: A aprovação das 
seguintes matérias estará sujeita ao voto afi rmativo de, no mínimo, 4/5 dos membros do Conse-
lho de Administração: a) mudança dos auditores da Companhia e/ou práticas de contabilidade, 
exceto se para conformidade com a regulação aplicável, bem como a contratação de um Conta-
dor Independente (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia); b) aprovação do 
Plano de Negócios (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia), incluindo o orça-
mento anual e sua revisão, bem como qualquer aditamento ou revisão do Plano de Negócios; c) 
aprovação da celebração, aditamento ou término de qualquer Transação com Partes Relaciona-

da (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) em que o montante envolvido ex-
ceda R$ 1.000.000,00, ou que não esteja prevista no Plano de Negócios, ou não realizada dentro 
do curso ordinário dos negócios, observado que em qualquer caso o Conselho de Administração 
deverá revisar qualquer Transação com Parte Relacionada; d) transações envolvendo a compra, 
permuta ou qualquer outra forma de aquisição ou combinação de negócios, incluindo por reorga-
nização societária, pela Companhia, de participação societária em outras sociedades, unidade 
de negócios, fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint venture pela Companhia 
com outra Pessoa, exceto se prevista no Plano de Negócios; e) transação envolvendo a venda, 
permuta ou qualquer outra forma de disposição de negócios, incluindo por reorganização socie-
tária, pela Companhia, de participação societária em outras sociedades, unidade de negócios, 
fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint venture pela Companhia com outra Pes-
soa, exceto se prevista no Plano de Negócios; f) qualquer endividamento acima de R$ 
1.000.000,00, bem como a criação de Ônus (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Com-
panhia) sobre os ativos da Companhia em decorrência de tal endividamento, exceto se previsto 
no Plano de Negócios; g) concessão de empréstimos acima de R$ 100.000,00, realizar qualquer 
investimento acima de R$ 500.000,00 ou despesas acima de R$ 1.000.000,00, em qualquer caso 
não previsto no orçamento anual; h) celebração, término e/ou aditamento a qualquer acordo em 
que o montante envolvido exceda R$ 500.000,00, exceto se previsto no Plano de Negócios; i) 
aprovação das políticas de compliance, risco, subscrição, resseguros e comissionamento; j) de-
fi nição e aprovação da política interna de controle e da estrutura de gerenciamento de risco da 
Companhia, incluindo em relação à prevenção à lavagem de dinheiro e ao fi nanciamento do ter-
rorismo; k) aprovação da política de remuneração relativa aos empregados e membros de ór-
gãos internos da Companhia (incluindo planos de remuneração baseada em instrumentos fi nan-
ceiros) prevendo remuneração total (incluindo bônus e benefícios) que excedam R$ 1.000.000,00 
por ano; l) transferência de ativos da Companhia em valor superior a R$ 1.000.000,00 por ano, 
em uma única transação ou em uma série de transações relacionadas, exceto se previstas no 
Plano de Negócios; m) aprovação da minuta das demonstrações fi nanceiras a serem submetidas 
à aprovação da Assembleia Geral, e da proposta de destinação dos lucros e distribuição de divi-
dendos de acordo com as disposições do presente Estatuto Social; n) aprovação de qualquer 
acordo de acionistas de especial relevância estratégica bem como de qualquer acordo estabele-
cendo e/ou alterando termos e condições do investimento e/ou desinvestimento em qualquer 
Subsidiária (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) e dos direitos e obriga-
ções na qualidade de acionista ou quotista (p.ex.: opções de compra ou de venda de ações ou 
quotas); o) (i) celebração de acordo para o término de qualquer Demanda (conforme defi nido no 
Acordo de Acionistas da Companhia) contra uma Parte Relacionada (conforme defi nido no Acor-
do de Acionistas da Companhia), ou renúncia de direito ou Demanda contra uma Parte Relacio-
nada; ou (ii) celebração de acordo para o término de qualquer Demanda (exceto contra uma Par-
te Relacionada), ou renúncia de direito ou Demanda (exceto contra uma Parte Relacionada) em 
que o valor envolvido exceda R$ 300.000,00; e p) aprovação de quaisquer das matérias listadas 
no Artigo 12, § 1º, e neste Artigo 19 em qualquer Subsidiária. § Único: Os valores previstos nes-
te Artigo 19 serão atualizados pela infl ação a partir da data de celebração do Acordo de Acionis-
tas da Companhia até a data da respectiva reunião de acordo com a variação positiva da Taxa 
Selic. Da Diretoria. Artigo 20: A Diretoria da Companhia, eleita pelo Conselho de Administra-
ção, será composta de no mínimo, 4 e, no máximo, 7 membros, compreendendo os cargos de 1 
Diretor Executivo Presidente, e até 6 Diretores Executivos, na conformidade do que for estabele-
cido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, sempre em observação às dispo-
sições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia. §1º: O Conselho de Adminis-
tração fi xará o número de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os elei-
tos, o que ocupará a função de Diretor Executivo Presidente, bem como os que ocuparão os car-
gos de Diretores Executivos. No mesmo ato serão defi nidas as responsabilidades e atribuições 
de cada um deles. §2º: Sempre que necessário, os Diretores serão substituídos por designação 
do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do 
substituído. Artigo 21: Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos Diretores Executivos, 
além das atribuições legais: (a) participar das reuniões da Diretoria; e (b) fazer com que sejam 
cumpridas as diretrizes e medidas aprovadas pelo Conselho de Administração. Artigo 22: Além 
das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi ca-
mente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Presidente: 
(i) convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) orientar a administração e a gestão dos 
negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena imple-
mentação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) 
coordenar a atuação dos Diretores Executivos, bem como o acompanhamento dos respectivos 
desempenhos; (iv) tomar as decisões de sua alçada; b) Compete aos Diretores Executivos: (i) 
colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas funções; (ii) administrar e 
supervisionar as áreas que lhes forem cometidas; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos 
colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhar os respectivos 
desempenhos; e (iv) tomar as decisões de sua alçada. Artigo 23: O prazo de gestão dos mem-
bros da Diretoria é de 3 anos, permitida a reeleição. § Único: Findo o mandato, os membros da 
Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 
24: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da 
Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Com-
panhia, devendo todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabi-
lidade a Companhia, serem assinados por, no mínimo, 2 Diretores. § Único: Na hipótese de au-
sência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá nomear, entre os Diretores Exe-
cutivos, um substituto, para assinar em conjunto com outros diretores, em seu lugar, com pode-
res específi cos e prazo determinado. Artigo 25: A Companhia também poderá ser representada 
por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 Procuradores, respeitados os ter-
mos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. §1º: A constituição de 
procuradores deverá ser assinada por ao menos 2 Diretores. §2º: Nas constituições de procura-
ções outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a 
postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta deverá ser representada por 2 Diretores. 
Artigo 26: As procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o 
prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo 
indeterminado. Do Comitê de Auditoria. Artigo 27: A avaliação sobre a efi ciência e confi abi-
lidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a aprecia-
ção da conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os re-
gulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o mo-
nitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem cabe-
rá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores 
independentes, além de outras atribuições previstas em lei ou norma regulamentar, incluindo as 
atribuições previstas no artigo 134 da Resolução CNSP nº 321 de 15.07.2015 (“Resolução 321”). 
§1º: O Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 membros, com mandato fi xo de 3 
anos, eleitos pelo Conselho de Administração e deverá reportar-se diretamente ao Conselho de 
Administração, nos termos da Resolução 321. O Conselho de Administração nomeará, também, 
o Presidente do Comitê. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a 
posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. §2º: Dentre os 
membros do Comitê, pelo menos um deles deverá possuir comprovados conhecimentos nas 
áreas de contabilidade e auditoria contábil dos mercados em que a Companhia opera. §3º: O 
Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, alterar a composição do Comitê de 
Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. §4º: O Comitê de Auditoria reunir-se-á, 
no mínimo, uma vez a cada dois meses. Ademais, o Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, 
trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria 
Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que 
se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de 
tais encontros. §5º: O Comitê de Auditoria deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos pro-
cessos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela 
conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e 
qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. § 6º: O Conselho de 
Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, 
observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas 
para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento 
de suas atribuições. § 7º: Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo 
de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua 
função de integrante do Comitê de Auditoria. § 8º: O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi -
nal dos semestres fi ndos em 30 de junho e 31 de dezembro, o Relatório do Comitê de Auditoria 
nos termos do artigo 136 da Resolução 321 e manterá o referido documento à disposição da SU-
SEP e do Conselho de Administração pelo prazo mínimo de cinco anos contados da sua elabora-
ção. § 9º: O resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações 
contidas naquele documento, será publicado em conjunto com as demonstrações fi nanceiras in-
termediárias e anuais da Companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 28: A Companhia 
terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos e 
suplentes, em igual número. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atende-
rão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei das S.A.. Artigo 29: Na oportunidade de instala-
ção do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho 
Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstra-
ções Financeiras. Artigo 30: O exercício social terá a duração de 1 ano e se encerrará em 31 
de dezembro de cada ano. § Único: Em 30 de junho e 31 de dezembro serão levantados Balan-
ços Gerais, observadas as regras contábeis e regulatórias aplicáveis. Artigo 31: Ao fi m de cada 
exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as 
demonstrações fi nanceiras previstas pela Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos. 
Artigo 32: O lucro da Companhia será apurado conforme as prescrições legais. Artigo 33: O lu-
cro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (a) 5% serão aplicados na constituição da re-
serva legal até o limite de 20% do capital social; (b) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obriga-
tórios; e (c) a Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, poderá des-
tinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Es-
tatuto. § Único: Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou 
creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei 9.249, de 26.12.95 e legis-
lação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando 
tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. 
Artigo 34: O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de 
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 
§1º: A Companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimes-
trais, trimestrais, semestrais ou anuais, a critério da Assembleia Geral, respeitado o limite legal. 
§2º: O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a títu-
lo de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei 9.249/95, em substituição total ou parcial 
dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, ainda, em adição aos 
mesmos. §3º: Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 anos, a contar da data do avi-
so de seu pagamento, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VIII - Liquidação. Arti-
go 35: A Companhia entrará em liquidação voluntária ou compulsória, nos casos previstos em 
lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a 
liquidação. Capítulo IX - Acordo de Acionistas. Artigo 36: O Acordo de Acionistas assinado 
pelos acionistas da Companhia com relação aos assuntos previstos no Artigo 118 da Lei das S.A. 
e outras matérias acordadas entre os acionistas deverá ser observado pela Companhia. Artigo 
37: O presidente e o secretário das Assembleias Gerais ou das Reuniões do Conselho de Admi-
nistração serão estritamente proibidos de aceitar os votos proferidos em desacordo com o Acor-
do de Acionistas. A Companhia também está expressamente proibida de aceitar e proceder com 
a transferência de ações e/ou criação de quaisquer gravames ou transferências de qualquer di-
reito de preferência em desacordo com os termos do Acordo de Acionistas. Artigo 38: Os casos 
omissos serão regulados pela Lei das Sociedades por Ações, e legislação posterior e todas as 
demais cominações legais aplicáveis a este tipo de sociedade.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 10 de dezembro de 20206

Primeiramente, é necessário avaliar qual a motivação para 
a venda do negócio, podendo estar entre elas: dificuldades 
financeiras; captação de dinheiro; problemas na sociedade; 

estratégia do negócio; ou aposentadoria. Esses são apenas alguns 
motivadores que levam um empresário a colocar sua empresa 
à venda. Mas ainda assim, antes de afirmar qual é o momento 
certo para a venda, alguns questionamentos precisam ser feitos:

• Quais são as principais opções de compra e venda de empresas 
do mesmo porte que a minha?

• Quais as categorias e tipos de investidores que compram em-
presa?

• Como vender cada tipo de empresa?

Avaliação do negócio - Levantar essas informações 
é essencial para fazer um bom negócio. Afinal, na hora de 
vender a empresa, o vendedor precisa saber como está sua 
situação e conhecer as diversas opções de venda disponíveis 
no mercado. O primeiro passo, então, é calcular o valuation 
da companhia, podendo ser esse cálculo feito: Pela Renda 
– Fluxo de Caixa Descontado; Pelo Mercado – Múltiplos ou 
Cotação; Pelos Ativos – Valor Patrimonial de Liquidação ou 
Valor Patrimonial Contábil.

Opções de venda - Com essas informações em mãos, é 
possível fazer um exercício junto aos investidores para que 
eles tenham interesse no negócio ao reconhecer o seu valor. 
Assim, o próximo passo é identificar as opções possíveis para 
vender a empresa:

1Venda para investidores estratégicos - Esse tipo de 
venda é realizado para uma empresa que opera no mesmo seg-
mento ou um segmento próximo. O investidor, nesse caso, deve 
atuar em uma organização concorrente à sua; estar interessado 

Todo empresário deve se deparar, em algum momento, com a seguinte questão: qual é o melhor momento para vender uma 
empresa? Independente do tamanho do seu negócio, é importante avaliar esse timing para que não haja perda de valor na 

negociação. Mas antes de decidir se você quer ou não vender sua empresa, é preciso dar alguns passos importantes.

Imagem de Werner Heiber por Pixabay

#tenhacicatrizes

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha

Transformação Digital e Agilidade 
são a nova Reengenharia?

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha (*)

Na década de 90, as duas principais tendências 
que estavam na moda nas empresas eram a Re-

engenharia e o Downsizing. Em comum, elas tinham 
a visão radical em mudar processos e operações... 
Eliminar era a palavra chave!

Estas iniciativas falharam miseravelmente em gerar 
valor para as empresas. A reengenharia se tornou um 
sinônimo negativo de iniciativa empresarial, pois, a 
ela foram atribuídos inúmeros desastres empresariais. 

A tão esperada transformação não ocorria, pois, 
os projetos eram conduzidos de modo superficial, 
mal planejados e implementados, desconsiderando 
aspectos culturais e a gestão da mudança, que virou 
“digestão da mudança”.

Tinha tudo para dar errado! E deu! 

70% das iniciativas de Reengenharia fracas-
saram em atingir os resultados esperados, segundo 
Michael Hammer, o “Pai da Reengenharia”. 

O que a Agilidade e a Transformação Digital têm 
com isso?

Tudo! Muitas empresas, mal assessoradas tem 
utilizado a Agilidade como desculpa para a “anarquia 
organizacional” e a Transformação Digital, que muitas 
vezes só digitaliza/automatiza processos ruins ou 
sem repensá-los. 

Quer um exemplo?  Um grande banco estatal, criou 
uma “fila digital” para acessar o aplicativo no celular. 
Isso mesmo, pegou um conceito das agencias físicas 
e o transportou para o digital,  da pior maneira para 
seus clientes. Ou seja, a Transformação Digital na 
sua pior visão.

O contexto da pandemia impulsionou a Transfor-
mação Digital e a Agilidade, como “emergenciais”. 
Isso gera o efeito manada, as empresas assistem as 
outras fazendo, não querem ficar de fora e resolvem 
também aderir à moda! 

No centro e como pivô desse “Terrorismo da Agili-
dade e da Transformação” a arrogância e prepotência 
de alguns evangelizadores do tema com o prognostico: 
a sua empresa tem que se transformar ou se tornará 
a nova Kodak... Será mesmo? Penso que esse slogan 
alarmista, além de batido é superficial! 

O Medo potencializa vendas!
Se aproveitam de pessoas confusas em meio a ava-

lanche de acontecimentos, do excesso de informação 
sem uma curadoria, para vender o terror descompro-
missado em busca de dinheiro fácil com treinamentos 
e consultorias, muitas vezes superficiais, que focam 
muito no “o que” fazer e não no “como fazer”.  Agem 
como vendedores oportunistas, gerando desconforto 
como gatilho principal de vendas.

E muitas empresas cobaias, vão direto para os proje-
tos de Transformação e Agilidade, sem estudar o tema 
de modo responsável. Sem realizar a pergunta chave: 
Projetos de Transformação Digital e Implementar a 
Agilidade, vão levar a empresa mais próxima da sua 

visão de futuro? Da sua estratégia?
Como um engenheiro ao planejar um prédio precisa 

definir o seu uso e finalidade para ser construído, 
assim também, precisa ser o emprego da Agilidade 
e da Transformação Digital. 

A agilidade é sobre adaptação e aprendizado, mas 
não podemos trair o que nos trouxe até o dia de hoje! 
O que nós somos e o que faz de nós únicos!

O físico, não vai morrer, nem desparecer. Precisa-
mos de uma casa para viver e ainda nos alimentamos 
de comidas físicas e não virtuais. 

O seu setor, não vai evaporar da noite para o 
dia. Tome cuidado se te falaram isso!

Não é um chamado para resistir à mudança, mas 
estarmos atentos com elas e nos adaptarmos de modo 
saudável, condizente com quem somos. Sobrevive 
aquele que se adapta melhor!

Adaptar não é copiar o que o concorrente faz, que 
aliás, pode ser o caminho para o precipício. Segui-lo 
pode te levar para o mesmo destino, que talvez não 
seja o lugar aonde você deseja chegar.

A empresa precisa ter clareza nos seus anseios 
de modo sensato (o que queremos e o conseguimos 
atingir), sem a ilusão romântica de que nosso negócio 
é igual ao Uber, Netflix ou Airbnb (essa última passou 
por uns sérios problemas esse ano, com as drásticas 
mudanças). 

Por isso, não se compare as plataformas digitais. 
Aliás, não se compare. Crie o seu próprio caminho!

Precisamos encontrar a vocação clara do negócio, 
em que arenas queremos ser excepcionais e quais 
processos podem ser padrões de mercado (sem a 
necessidade de serem os melhores processos do mun-

do, pois, quanto maior excelência, maior o custo).
Por isso, cuidado com a sua dieta de informação! 

Com seus conselheiros, quem você lê e quem você 
ouve!

Tenha o pé no chão, mudar sim! Mas sem deses-
pero! Com consciência e responsabilidade!

Vamos juntos? 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos. Mestre e 
Doutorando em Administração de Empresas pela EAESP/

FGV. Fundador da YLX – Boutique de Treinamento e 
Consultoria em Gestão. Professor e Coordenador do MBA 
em Gestão de Inovação, MBA em Estratégia Corporativa e 
da pós em Gestão de Projetos da BSP – Business School 

São Paulo. Professor da ESPM, Belas Artes, Metodista, 
UNIFACS, Sustentare e Senac. Nos últimos anos conduziu 

projetos e iniciativas de algumas das mais prestigiadas 
organizações empresariais do mundo.

3Venda para um sócio - Se você for vender a participação 
de uma empresa para um sócio, esse tipo de negociação deve ser 
encarado da mesma maneira como se fosse uma alienação para 
terceiros. Nesse caso, uma consultoria em M&A pode auxiliar no 
cálculo do valor justo para essa transação, podendo ainda contatar 
investidores interessados e obter uma referência real do valor.

4Venda para terceiros - A contratação de uma assessoria 
também se faz essencial neste caso, pois assim é possível buscar 
no mercado a melhor proposta para aquisição do negócio.

5Venda pelo tamanho da empresa - Você também pode 
avaliar qual a melhor opção de venda do seu negócio de acordo 
com o porte. A venda de uma pequena empresa normalmente 
não conta com assessoria financeira. 

Já uma empresa média ou grande, consegue contar com um 
suporte e ajuda de especialistas, assessores especializados em 
fusões e aquisições, desde a organização até o fechamento do 
negócio, com o intuito de lhe ajudar a obter os melhores valores 
de venda possíveis.

Há outras opções para vender uma empresa que podem ser 
consideradas: por abrangência de roadshow; pelo estágio do 
negócio; pelo crescimento; pela rentabilidade; entre outros. Se 
você já estiver decidido a vender o seu negócio, saiba quais são 
as melhores alternativas para encontrar investidores e receber 
boas ofertas.

Fonte: Capital Invest - assessoria em fusões e aquisições (https://www.capitalin-
vest-group.com/pt/).
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em entrar em um novo segmento; ou ser um estrangeiro que quer 
entrar no Brasil. Esse perfil de investidor também usualmente 
compra uma participação majoritária na empresa, normalmente 
100% do negócio.

2Venda para fundos de investimento - Já nesse caso, é 
mais comum que seja feita a venda de parte de uma empresa. Esse 
é o caso de um negócio que precisa captar recursos para crescer 
e melhorar sua rentabilidade, podendo ser vendida integralmente 
no futuro. Esse tipo de venda é o ideal para o empresário que 
está confiante no potencial de seu negócio.

O que tOdO eMPresáriO PreCisA 
sAber ANtes de VeNder uMA eMPresA

PONderAçãO



Pós-pandemia: é hora 
de aprender a cooperar!

Para onde 
caminharemos no 
pós-pandemia? Que 
lições levaremos deste 
cenário que fez cada 
setor e cada mercado 
se reinventar? 

No agronegócio não foi di-
ferente. Mas nessa área 
talvez alguns caminhos, 

que se mostraram essenciais 
nesse momento, já vinham 
sendo traçados pela prática do 
cooperativismo e devem con-
tinuar após a pandemia com 
ainda mais força. Tecnologia, 
conhecimento e capacidade de 
adaptação para o escoamento 
da produção. São pontos que 
permitiram a sobrevivência de 
muitas marcas. 

Na região dos Campos Ge-
rais, no Paraná,o modelo de 
intercooperação da Unium, 
resultado da aliança entre 
Frísia, Castrolanda e Capal, já 
permitia que as cooperativas 
adotassem um investimento 
conjunto justamente nesses 
pontos, além da industrializa-
ção. O formato permite que as 
cooperativas ofereçam suporte 
em todas as fases da produção 
agrícola para o cooperado, 
desde o momento da compra 
da semente e dos insumos, até 
a hora da industrialização e 
venda para o consumidor final. 

Ou seja, o produtor rural 
não precisa gerenciar todo o 
processo ou se preocupar com 
a parte de vendas ou marketing 

para comercializar seus pro-
dutos. Ele cuida da produção 
e a cooperativa faz o restante. 
Essa ideia de união foi adotada 
por muitas empresas ao longo 
desse ano e a expectativa é 
que isso se intensifique ainda 
mais, o que coloca o modelo de 
intercooperação, independen-
te da área ou escala em que é 
aplicado, como o novo normal 
a ser seguido após a pandemia. 

Com esse formato ganhando 
muito mais força no mercado, 
as cooperativas são capazes 
de dar estrutura e competi-
tividade para quem, possi-
velmente, ficaria à deriva em 
grandes crises.  Por isso, o 
intercooperativismo pode ser 
visto como uma alternativa 
estratégica atual e relevante 
para garantir a sobrevivência 
e o crescimento sustentável 
das cooperativas. 

Para os cooperados, as 
vantagens são claras, já que 
o produto final sai ganhando, 
principalmente na questão da 
qualidade e eficiência toda da 
cadeia produtiva.

No contexto atípico que 2020 
nos proporcionou, o poder do 
trabalho conjunto, pensando 
no crescimento de todos de 
forma igualitária, tornou-se 
essencial. A intercooperação 
ganha força no mercado e ga-
rante um lugar estratégico nas 
ações pós-pandemia, provando 
que, unindo forças, é possível 
chegar mais longe.

(*) - É Gerente de Marketing 
da Unium.

Cracios Clinton Consul (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Segundo um estudo rea-
lizado pela Associação 
Brasileira de Comu-

nicação Empresarial, 63% 
das empresas consideram a 
comunicação interna um dos 
processos mais importantes 
do ambiente corporativo e 
pretendem continuar a in-
vestir neste segmento pelos 
próximos anos. 

O modo em que o mundo 
se comunica se transforma 
diariamente, inclusive den-
tro das organizações, e por 
isso, a comunicação interna 
precisa acompanhar essas 
novas tendências. Adotar o 
formato audiovisual como 
método principal de comu-
nicação corporativa pode ser 
o melhor estilo para que a 
empresa passe uma imagem 
mais transparente, interagin-
do de maneira dinâmica, sem 
perder o profissionalismo. 

A melhor escolha é firmar 
uma parceria com produto-
ras especializadas, pois elas 
podem apresentar uma visão 
técnica sobre cada tema, 
sendo capazes de julgar e 
escolher o melhor caminho 
para o vídeo. A estratégia 
ao escolher a linguagem, a 
forma de abordar o assunto, 
o recurso narrativo, entre 
outros, é o que reforça a iden-
tidade de uma marca. Para 

Mais que assertiva, a comunicação interna é fundamental para 
o sucesso de uma marca.
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Vídeos solucionam desafios da 
comunicação interna

A comunicação interna, ou endocomunicação de qualquer empresa, é o fio condutor necessário para 
um bom relacionamento entre gestores e seus colaboradores

Leandro Alvarenga, CEO da 
Prime Arte, produtora de 
conteúdo e tecnologia, o de-
safio é a quantidade enorme 
de informações percorrendo 
todos os setores da empresa, 
que vão desde mudança de 
cultura até novos produtos 
ou novos regulamentos. 

Reproduzidas por diversos 
tipos de vídeos, podem ser 
de cunho institucional, tendo 
um executivo como porta-voz 
para dar mais credibilidade 
ao tema, por exemplo, ou 
um vídeo de treinamento, 
que condensa uma grande 
quantidade de dados rele-
vantes em poucos minutos 
de conteúdo. “Utilizar um 
vídeo para apresentar me-
canismos institucionais da 

terna, as produtoras devem 
encontrar métodos eficientes 
que condensem muitas in-
formações em pouco tempo, 
mantendo a qualidade. 

Para isso, é preciso enten-
der o cliente, elaborando 
conceitos e propondo solu-
ções que elevem o nível de 
cada criação. O mesmo vídeo 
pode ser compartilhado com 
diversas equipes de uma 
única vez, sem a necessidade 
de locomoção, e pode ser 
visto em diferentes horários. 
“Mais que assertiva, a comu-
nicação interna é fundamen-
tal para o sucesso de uma 
marca.  As possibilidades 
para a aplicação do vídeo na 
comunicação interna com o 
intuito de educar, motivar 
e informar, além de serem 
vantajosas ao ampliar o con-
tato com os colaboradores de 
uma empresa, dialogando e 
estreitando suas relações, 
também economizam tempo 
e reduzem custos. 

De fácil compreensão e 
agindo de forma mais pessoal 
que um texto, o recurso ainda 
ressalta a individualidade da 
organização. O sucesso de-
pende apenas de uma estra-
tégia de conteúdo poderosa” 
finaliza Alvarenga. Fonte e 
mais informações: (https://
www.primearte.com/).

empresa, difundir seus pro-
dutos, serviços, resultados 
e projetos futuros, faz toda 
a diferença. O interlocutor 
precisa usar uma linguagem 
clara e didática de interação, 
seja no discurso, texto ou 
gráficos, já que isso é o que 
vai gerar uma conexão huma-
na quando está recebendo a 
mensagem”. 

Hoje, diversas ações que 
partem do setor interno po-
dem atingir a comunicação 
externa, criando um efeito 
positivo no modo em que o 
público distingue uma marca, 
por isso, é indispensável que o 
audiovisual, ao trabalhar com 
uma corporação, fique atento 
a esse ponto. Ao produzirem 
peças para comunicação in-
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAIMunDO nOnATO DE SOuSA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pio IX, PI, data-nascimento: 15/12/1969, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Cicero Raimundo de Sousa e de Maria Benedita de 
Sousa. A pretendente: WALquIRIA ChAIA LOPES, profissão: gerente geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir Gomes Lopes e de Rosaria 
Chaia Lopes.

O pretendente: JOSé ROBERTO TEIxEIRA DOS SAnTOS, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 13/07/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Teixeira dos Santos e de Maria 
Nelita dos Santos. A pretendente: MARCIA ROquES DA SILVA, profissão: técnico 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Roques 
da Silva e de Neusa Rodrigues da Silva.

O pretendente: VALMIR PEDRO PATRICIO, profissão: construtor civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Missão Velha, CE, data-nascimento: 30/10/1965, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro José Patrício e de Clara Antônia 
Patrício. A pretendente: MARIA DA COnCEIçãO SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Inajá, PE, data-nascimento: 06/12/1963, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Serafim da Silva e de Luiza Joana dos Santos.

O pretendente: CARLOS FERnAnDES DE OLIVEIRA BAPTISTA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo Baptista e 
de Lucia Aparecida de Oliveira Baptista. A pretendente: ELAInE ALVES DA SILVA SOu-
ZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1996, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Davis Correia 
de Souza e de Eliana Alves da Silva Souza.

O pretendente: DESIEL CARnEIRO ChAGAS, profissão: eletricista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laerte Xavier das Chagas e de Jacira Carneiro das 
Chagas. A pretendente: ROSAnGELA DO nASCIMEnTO PInTO, profissão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/01/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Pinto de Santana e de 
Elisabete do Nascimento Pinto.

O pretendente: EDuARDO RODRIGuES SILVA, profissão: síndico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Silva Lima e de Zenilda Rodrigues Silva. A 
pretendente: AnA ELISIA SOuZA FARIA, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1975, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Souza Faria e de Dirce Cardoso Faria.

O pretendente: ALESSAnDRO APARECIDO MACIEL, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião da Costa Maciel e de 
Gilvanete Rodrigues dos Santos. A pretendente: MARIAnA DOS SAnTOS, profissão: 
escriturária administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 15/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Antonio dos Santos e de Ana Lucia dos Santos.

O pretendente: JORGE WAShInGTOn MARTInIAnO CARDOSO EnnES, profissão: 
controlador de acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/03/1994, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Luiz Ennes Filho 
e de Maria Helena Martiniano Cardoso. A pretendente: AnA PAuLA FERREIRA DA 
SILVA, profissão: operador de sac, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Ferreira da Silva e de Maria Madalena dos Santos.

O pretendente: EVERALDO AMARO DE SALES, profissão: servente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Igarassu, PE, data-nascimento: 14/02/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Amaro de Sales e de Iraci Maria de 
Sales. A pretendente: MônICA DE SOuZA MARquES, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Apparecido Marques e de Salete 
de Souza Marques.

O pretendente: JOSué MEnDES DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1999, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Gildecio Silva Santos e de Marialva Mendes da Silva. A 
pretendente: DéBORA CRISTInA DA SILVA, profissão: auxiliar de cobrança, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Laurentino da Silva Filho e de 
Maria Cristina da Silva.

O pretendente: GILDAVO LOPES RIBEIRO, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nova Esperança, BA, data-nascimento: 10/08/1949, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Ribeiro e de Ermita Florinda Ribeiro. 
A pretendente: MARIA GORETE ALVES DO nASCIMEnTO, profissão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 06/02/1960, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves do Nascimento e 
de Faustina Silva Vieira.

O pretendente: JOSé CARLOS RAMOS DA nOBREGA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Abreu e Lima, PE, data-nascimento: 12/06/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Ramos da Nobrega e de 
Terezinha Rodrigues da Nobrega. A pretendente: LuISA MARA CAMPOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Campos.

O pretendente: ROnALDO SOARES DOS SAnTOS, profissão: revisador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeremias Bispo dos Santos e de Eunice Soares de 
Sa. A pretendente: ELISAnGELA AMORIM DE ARAuJO, profissão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 12/09/1990, residente e domici-
liada em Suzano, SP, filha de José Jorge Cabral de Araujo e de Rute Borgis de Amorim.

O pretendente: EDCARLOS LEAL DA SILVA, profissão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 17/04/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Gerson da Silva e de Sandra de Fatima Leal da 
Silva. A pretendente: REGInA VALéRIA CAMPOS, profissão: faxineira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1972, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Campos.

O pretendente: FELIPE CLAuDInO BATISTA, profissão: atendente junior, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Francisco Batista e de Rita 
Claudino Batista. A pretendente: ThALIA nunES DE LIMA SILVA, profissão: atendente 
junior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Lima 
Silva e de Taiane Nunes da Luz.

O pretendente: JOãO CARLOS DE CARVALhO, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Parnamirim, PE, data-nascimento: 09/05/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João José de Carvalho e de Maria 
José de Carvalho. A pretendente: AkELEnE TAVARES ADRIAnO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alaor Batista Adriano e de Rosangela 
Tavares Barbosa Adriano.

O pretendente: MIGuEL DE SAnTAnA SOuZA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino de Jesus Souza e de Ramira 
dos Santos de Santana. A pretendente: JEAnE VIEIRA LIMA, profissão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Mateus, ES, data-nascimento: 03/08/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jean Carlos dos Santos Lima 
e de Marli Vieira Lima.

O pretendente: FELIPE MACIEL DA SILVA DE AnDRADE, profissão: assistente 
de atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/08/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto 
Maciel de Andrade e de Eliene Maciel da Silva de Andrade. A pretendente: ROSân-
GELA ALMEIDA RODRIGuES, profissão: assistente de atendimento, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Rodrigues e de Zenaide 
Almeida Rodrigues.

O pretendente: EMERSOn DAVID RIBEIRO DE GOES, profissão: eletricista industrial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Alves de Goes e de 
Maria Dulcine Ribeiro de Goes. A pretendente: SIMOnE ALVES RIBEIRO DE GOES, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Nova Iguaçú, 
RJ, data-nascimento: 13/08/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Israel Emidio Ribeiro e de Maria de Lourdes Alves Ribeiro.

O pretendente: ISAquE MOREIRA DE OLIVEIRA, profissão: guarda-vidas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose de Oliveira Irmão e de Jacira Mo-
reira Santana de Oliveira. A pretendente: RuThE VICTOR EuFLAuZInO FERREIRA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Luiz 
Ferreira e de Renata Victor Euflauzino.

O pretendente: FRAnCISCO JunIOR VIEIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de crédito e 
cobrança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Xavier da Silva 
e de Honorina Vieira da Silva. A pretendente: kAROLynE GOMES nASCIMEnTO, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valmir Alves do Nascimento e de Andreia Gomes Silva Nascimento.

O pretendente: JOãO VITOR MOTA, profissão: instalador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Mota e de Rosana Lucia dos Santos. A pretendente: 
JESSICA CAROLInE BALTAZAR JuVEnTInO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/05/1997, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Emerson Alexandre Juventino e de Andreia Baltazar.

O pretendente: VALMIR DA SILVA BARROS, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1975, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Pedro Florentino de Barros e de Maria Minervina 
da Silva Barros. A pretendente: ThALITA GLÓRIA ABREu PAIxãO, profissão: técnica 
de laboratório, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Paixão 
Filho e de Regina Glória Abreu Paixão.

O pretendente: JOSé ROBERTO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: padeiro, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 10/06/1968, residente 
e domiciliado em Cubatão, SP, filho de Raimundo Pereira dos Santos e de Maria de 
Lourdes Santos. A pretendente: FRAnCISCA FELIx BEZERRA, profissão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Felix Bezerra e 
de Laide Felix Bezerra.

O pretendente: BEnEDITO CESAR GOnçALVES, profissão: serralheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ponte Nova, MG, data-nascimento: 28/03/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gonçalves Nepomuceno e de 
Isabel de Paula Santos. A pretendente: MARIA LuCIA DA SILVA, profissão: costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guaraciaba, MG, data-nascimento: 21/10/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dimas da Silva e de Maria 
da Conceição da Silva.

O pretendente: AnTônIO FáBIO MOREIRA SAnTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itajuípe, BA, data-nascimento: 22/07/1965, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ananias Moreira Vasconcelos e de Maria 
Silene Francisca Bispo dos Santos. A pretendente: JAIDETE SALES DOS SAnTOS, 
profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 
14/01/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Sales 
dos Santos e de Josefa Severina dos Santos.

O pretendente: JOSé RICARDO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Urandi, BA, data-nascimento: 06/11/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Ferreira dos Santos e de 
Isaura Borges Cerqueira. A pretendente: ALESSAnDRA PAuLO, profissão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Paulo.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rosa da Silva e de Maria de Cavalho Silva. A 
pretendente: EDMA BATISTA TORRES DOS SAnTOS, profissão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anicio Manoel dos Santos e de Alaize 
Batista Torres dos Santos.

O pretendente: WILLIAnS MEnDES DE MEDEIROS, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 18/07/1994, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de José Francisco de Medeiros e de Maria Edileusa Mendes 
de Medeiros. A pretendente: InGRID COSTA DOS SAnTOS, profissão: controladora de 
acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Ferreira dos 
Santos e de Rosangela Costa da Cruz.

O pretendente: PAuLO CEZAR nunES DE OLIVEIRA, profissão: pintor, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Piquet Carneiro, CE, data-nascimento: 10/01/1976, residente e 
domiciliado em Itu, SP, filho de Antonio Alves de Oliveira e de Maria Nunes de Oliveira. A 
pretendente: MARGARIDA GOMES DE MéLO, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 02/04/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Gomes de Mélo e de Maria Terezinha Pereira.

O pretendente: ROBERTO SILVA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1958, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rosa Lourenço Barbosa Martins. A pretendente: MARIA AuxILIA-
DORA DE CIMA, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Ribeirão da Divisa, 
RJ, data-nascimento: 25/09/1950, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Maria Lourenço e de Maria Augusta das Dorês.

O pretendente: MEDSOn hEnRIquE SABInO MEnDOnçA DA SILVA, profissão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 11/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Mendonça da Silva e 
de Lilian Paula Silva Sabino. A pretendente: MIChELE RIBEIRO DA SILVA, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 12/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo 
Mendonça da Silva e de Ana Paula Ribeiro.

O pretendente: JOãO PAuLO PADILhA FREIRE DE SA, profissão: metalúrgico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 06/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Freire de Sa e de Elivania 
Florentino Padilha. A pretendente: ARIAnE CRISTInA DE MEIRELES, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agenor Paulino de Meireles 
e de Isabel Freire de Meireles.

O pretendente: REnATO nASCIMEnTO DE JESuS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 23/04/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo de Jesus e de Antonia 
Rosalva do Nascimento. A pretendente: DAnIELA DA SILVA BISPO, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 06/03/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givando Dias Bispo e de 
Rosalina Barbosa da Silva.

O pretendente: EMAnuEL DOS REIS SILVA, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evaldo Ferreira da Silva e de Elisabeth dos Reis 
Silva. A pretendente: MIkAELy LOPES DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemir Otávio da Silva e de Maria 
Edilene Lopes dos Santos.

O pretendente: VInICIuS DE JESuS OLIVEIRA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1996, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, Conjunto Habitacional Inácio Monteiro - São Paulo, 
SP, filho de Antonio Carlos de Jesus Oliveira e de Elisa Aparecida de Jesus Oliveira. A 
pretendente: kAIAnE LuCIAnE BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Barbosa dos Santos 
e de Zilda Dalva dos Santos.

O pretendente: IGOR LAuREAnO, profissão: rebarbador de metal, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Laureano e de Ilda Madalena Braga 
Laureano. A pretendente: RAquEL MARTInS AnDRADE, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Andrade e de 
Maria Lucia Martins Andrade.

O pretendente: AnDERSOn BEnTO DE PAuLA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de José Bento de Paula e de Maria Tereza Pereira Garcia. 
A pretendente: DEISE hEukO DA SILVA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu Mariano da Silva e de Ivani Heuko da Silva.

O pretendente: GuSTAVO CAMPOS DE LIMA, profissão: assistente de auditoria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elinaldo Fernandes Barbosa de Lima e 
de Raquel Gonçalves Campos de Lima. A pretendente: CInThIA nOVAES ESTRADA, 
profissão: analista contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 14/08/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Aldemir Estrada 
e de Neide Oliveira de Novaes Estrada.

O pretendente: SéRGIO DA SILVA PIRES, profissão: mestre de obra, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ponto Novo, BA, data-nascimento: 15/01/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rosa Pires e de Marcelina Cavalcante da 
Silva. A pretendente: ALVAnEIDE DE SOuSA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luzineide de Sousa.

O pretendente: ROnALDO SILVA VIEIRA, profissão: balconista de farmárcia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1999, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Reginaldo José Vieira e de Joelma Ferreira da Silva. A 
pretendente: BIAnCA SAnDRA OLIVEIRA MARquES, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/08/2000, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson Marques e de Suzi Dias de Oliveira.

O pretendente: GEORGE ALVES DE LIMA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Tanque D' Arca, AL, data-nascimento: 07/01/1938, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José Alves e de Maria Rosa de Lima. A 
pretendente: MARIA DAS nEVES BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Crisópolis, BA, data-nascimento: 04/08/1955, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Barbosa dos Santos e de 
Isaura Maria de Jesus.

O pretendente: ROGéRIO TOLEDO GOMES, profissão: eletricista de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Braulino Gomes e de Eunice 
Galdino Toledo Gomes. A pretendente: ELIAnE PAuLA DA COSTA, profissão: técnico 
de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
08/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto 
da Costa e de Elizabeth Pinto da Costa.

O pretendente: yASSInE BOuRZIZA, profissão: prótese dentária, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Marrocos, data-nascimento: 27/07/1996, residente e domiciliado no Mar-
rocos, filho de Mohamed Ben Abderrahmane e de Zaina Bent Lahcen. A pretendente: 
MARIAnA COSTA ROSA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Rosilene Costa Rosa.

O pretendente: WALMIR CALEGARI, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Zismar Calegari e de Rosa Calegari. A pretendente: EVE-
LISA GOMES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Expedito Manoel da Silva e de Francisca Gomes dos Anjos.

O pretendente: LuCAS ITyRO FukuyAMA, profissão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/06/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Fukuyama e de Maria Cláudia 
Aparecida Carlos Fukuyama. A pretendente: JOSIMEIRE SILVA BARBOSA, profissão: 
ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 
24/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josivaldo Silva 
Barbosa e de Maria do Carmo de Jesus Silva.

O pretendente: EDJACkSOn DA CRuZ quIRInO, profissão: gerente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 26/02/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvan Gomes Quirino e de Maricleide 
Galdino da Cruz. A pretendente: éRICA ALVES DE CARVALhO, profissão: pedago-
ga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jocelito Alves de Carvalho 
e de Oscalina Caetano Carvalho.

O pretendente: ALLAn VICEnTE DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Ribeiro dos Santos e de Lucia 
Cristina Vicente Gouveia. A pretendente: JéSSICA CRISTInA DE SOuSA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandra Cristina de Sousa.

O pretendente: ALEILTOn SILVA DE JESuS, profissão: cortador de guilhotina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pedro Alexandre, BA, data-nascimento: 17/02/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Silva Almeida e de Josefa Maria 
de Almeida. A pretendente: MARIA JOSEAnE LIAnDRO DE ARAúJO, profissão: 
auxiliar de acabamento, estado civil: solteira, naturalidade: São João do Cariri, PB, data-
nascimento: 12/10/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edson Liandro Ramos e de Maria das Graças Liandro de Araújo.

O pretendente: LEOnARDO SOARES DE OLIVEIRA, profissão: desenvolvedor de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Carlos de Oliveira e 
de Lenira Soares de Oliveira. A pretendente: MAIRA ARquInO DA SILVA, profissão: 
desenvolvedora de software, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/07/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ednaldo José 
da Silva e de Fernanda de Arquino.

O pretendente: DAnIEL LIMA ARAuJO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 03/10/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Martins de Araujo e de Maria do Carmo Santos de 
Lima. A pretendente: ALInE MAGAnhA VIEIRA, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Aurelio Vieira e de Deise Maganha Vieira.

O pretendente: VICTOR huGO COSIn, profissão: auxiliar de vendas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodolfo Cosin Filho e de Arlete Bento de Lima. 
A pretendente: MARIELI LIMA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Marques da Silva e de Maria 
Jose de Lima Silva.

O pretendente: ThIAGO DE ARAuJO FRAnçA ALMEIDA, profissão: contínuo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 29/07/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalberto Luiz de Almeida e de Simone 
de Araujo França. A pretendente: RAySSA ALExAnDRInA GALDInO ARREBOLA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/06/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Anderson Bruno Arrebola 
e de Margarete Freire Galdino Arrebola.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: MAThEuS hEnRIquE ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/05/1998), estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Edilson Ferreira de Almeida e de Vanessa Elias da Silva. A pretendente: DAnIELA SAn-
TOS SAnTAnA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(05/08/1997), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberval Lima Santana e de Jeane Santos Santana.

O pretendente: ALExAnDRE MARCOS DA SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Santos - SP, no dia (26/04/1975), estado civil solteiro, profissão motorista, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos da Silva e de Adelma da Costa Silva. A 
pretendente: LAIS BRunO DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Ipiranga - SP, no dia (29/12/1991), estado civil solteira, profissão babá, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro dos Santos e de Vanda Bruno dos Santos.

O pretendente: DIOGO MARLISOn DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Recife - PE (Registrado no 10º Subdistrito, Belenzinho), no dia (03/07/1990),  estado 
civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Damião da Silva e de Adriana Maria da Silva. A pretendente: IZAMARA DA 
SILVA xAVIER, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
(12/06/1997), estado civil solteira, profissão cozinheira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jucie Henrique Xavier e de Eunice Aparecida da Silva.

O pretendente: PAuLO GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em Canapi 
- AL (Registrado Distrito - Sede, do município de Delmiro Gouveia - AL), no dia (03/07/1997), 
estado civil solteiro, profissão consultor de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Pedro de França de Oliveira e de Maria Adenesia Gomes de Oliveira. A 
pretendente: MARIA DO SOCORRO DA SILVA FEITOZA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Ipubi - PE (Registrada Distrito de Feitoria, no município de Bodocó - PE), no dia (02/03/1997), 
estado civil solteira, profissão consultora de vendas, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Alves Feitoza e de Antonia Francisca da Silva Feitoza.

O pretendente: MARCELO JOãO ROMERO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/05/1965), estado civil divorciado, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Barcelo João Romero e 
de Dreyse Trugilio Romero. A pretendente: ROSELI quInTInO BRunO DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Osvaldo Cruz - SP, no dia (24/01/1968), estado 
civil viúva, profissão assistente financeiro, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Braz Bruno e de Josefa Quintino Bruno.

O pretendente: ThIAGO LOPES CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, no dia (12/12/1983), estado civil divorciado, profissão 
impressor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Davides 
Cardoso e de Denise Lopes Cardoso. A pretendente: REnATA ROSA GERALDO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (18/05/1986),  
estado civil solteira, profissão analista de processos, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Renato Geraldo e de Rosmari Aparecida Segobia Rosa.

O pretendente: ThELIS RAMOn VIEIRA RAMALhO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Araçuaí - MG (Registrado no Distrito Sede do Município de Jenipapo de Minas - MG), 
no dia (18/07/1996), estado civil solteiro, profissão vigia, residente e domiciliado em Barueri 
- SP, filho de Thelis Turibio Ramalho Filho e de Laura Vieira de Sousa. A pretendente: 
MARIA APARECIDA RODRIGuES, de nacionalidade brasileira, nascida em Jenipapo de 
Minas - MG, no dia (28/10/1989), estado civil solteira, profissão ajudante geral, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Joaquim Rodrigues e de 
Maria Soares Rodrigues. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: éRIquE RuBIO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (08/05/1980), estado civil divorciado, profissão técnico, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jeronimo Ferreira e de Zoraide 
Moreno Rubio Ferreira. A pretendente: AuREA CRISTInA MOREIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/06/1980), estado civil divorciada, 
profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Agripino Moreira e de Jacira Russo Moreira.

O pretendente: AnDRé VIAnA PERuGIA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/09/1987), estado civil divorciado, profissão fisio-
terapeuta, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos 
Perugia e de Maria da Conceição Viana Perugia. A pretendente: SABRInA DA SILVA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(20/05/1990), estado civil solteira, profissão esteticista, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Messias Nunes de Oliveira e de Maria Jose da 
Silva Oliveira.

O pretendente: hAMILTOn BRunO nASCIMEnTO SOARES, de nacionalidade bra-
sileira, nascido em Tamboril - CE, no dia (16/02/1995), estado civil solteiro, profissão 
gerente, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Milton Soares e de Maria do Socorro Nascimento. A pretendente: LuAnA MISquITA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Santo André - SP, no dia (10/11/1989), estado civil 
solteira, profissão apontadora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Maria da Conceição Misquita.

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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A importância da 
tecnologia e mobilidade 

em 2021

A pandemia 
proporcionou uma 
série de mudanças 
nas relações 

Quer sejam políticas, 
econômicas, culturais, 
sociais ou nos modelos 

de negócio, e a tecnologia 
foi crucial para a adaptação 
dessa nova realidade. Nes-
te momento de constante 
transformações, somente os 
serviços essenciais conduzi-
ram suas atividades de forma 
presencial, enquanto os outros 
setores da economia tiveram 
que implementar, a toque de 
caixa, o trabalho remoto. 

Com isso, todas as empresas 
se viram obrigadas a contratar 
serviços e dispositivos de tele-
comunicações mais eficientes 
para superar o cenário de ins-
tabilidade. Dados do IDC (In-
ternational Data Cororation) 
mostram que os gastos com TI 
em um cenário pré-pandemia 
estavam em alta de 6%. Agora, 
o número caiu para cerca de 
2,8%, mas ainda assim, mesmo 
com as dificuldades econômi-
cas desse cenário, as empresas 
continuam investindo. 

Percebe-se que, diante dessa 
conjuntura instável, as mudan-
ças de comportamento devem 
permanecer nos próximos 
anos e a busca por melhorias 
em serviços tecnológicos e de 
telecomunicações serão es-
senciais para sustentabilidade 
das empresas. 

O contexto atual do merca-
do é desafiador e só reforça o 

importante papel da tecnologia 
a serviço da mobilidade. Para 
garantir que esse novo modelo 
de trabalho seja realizado com 
qualidade e segurança, houve 
uma tendência crescente das 
empresas em investir nas 
soluções de telecomunicação 
em nuvem. 

Entre os benefícios dessa fer-
ramenta, a principal vantagem 
é oferecer aos colaboradores 
da empresa o uso de servidores 
para armazenamento de dados 
e softwares remotamente por 
meio de uma conexão segura 
para desempenharem suas 
atividades com êxito. 

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), só no Brasil, entre 
os dias 13 a 19 de setembro 
deste ano, 10% da população 
ocupada, ou 7,8 milhões de 
trabalhadores, estava atuando 
profissionalmente via teletra-
balho ou “home office”. Em 
julho, eram 8,4 milhões de 
trabalhadores nessa situação. 

Nesse cenário, é essencial 
que as empresas invistam na 
telecomunicação em nuvem, 
garantindo sua mobilidade e 
aprimorando a entrega de seus 
serviços. Ainda estamos viven-
do um período de incertezas, 
mas a única certeza que temos 
é que nada será como antes e 
a mobilidade tecnológica veio 
para ficar e será fundamental 
para um cenário econômico 
mais assertivo nos próximos 
anos. 

(*) - É sócio e cofundador da C&M 
Executive (www.cemxecutive.com.br) 

Emerson Carrijo (*)

Segundo o Portal do 
Empreendedor do Go-
verno Federal, trata-

se de um recorde histórico. 
Com tantos novos em-

preendedores, algumas 
tendências em tecnologia 
podem auxiliar a desenvol-
ver e manter o site em pleno 
funcionamento. Pensando 
nisso, a KingHost, empresa 
de soluções digitais, prepa-
rou cinco tendências para os 
empreendedores seguirem 
em 2021. Confira: 
	 •	5G: Estar atento à che-

gada da nova tecnologia, 
entender em quais medi-
das e mudanças os sites 
deverão se adaptar é 
fundamental para carre-
gamento mais rápido e de 
forma de que entregue 
uma experiência mais 
completa aos usuários. 
Um exemplo de mudan-
ça deverão ser os objetos 
inteligentes, que com 
a conexão muito mais 
rápida proporcionada 
pela 5G, se tornarão 
ainda mais presentes no 
cotidiano do brasileiro; 

	 •	Cibersegurança: Com 
a LGPD, diversos cuida-
dos devem ser colocados 
em prática, além de re-
forçar a importância de 
garantir segurança tanto 
da empresa, quanto dos 
respectivos clientes. A 

Um exemplo de mudança deverão ser os objetos inteligentes, que 
se tornarão mais presentes no cotidiano.
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AUGUSTO VELLOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ/MF nº 07.418.496/0001-67 - NIRE: 35.219.676.401

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO 
EM SOCIEDADE POR AÇÕES REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020.

Aos 23/10/2020, na sede da sociedade de responsabilidade limitada Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários Ltda, sita nesta capital do Estado de São Paulo à Rua 
Major Quedinho, nº 111- 17º andar - Sala B - Centro - CEP: 01050-030, reuniram-se as seguintes pessoas: Augusto Ferreira Velloso Neto, brasileiro casado, engenheiro civil, 
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.981 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 606.318.308-63, com escritório nesta capital do Estado de São Paulo à Rua Major 
Quedinho, nº 111 - 17º andar - Centro - CEP: 01050-030 e Ricardo Machado Ferreira Velloso, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
5.416.311 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 694.425.338-00, com escritório em São Paulo/SP à Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Centro - CEP: 01050-030. Para 
presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. Augusto Ferreira Velloso Neto, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Ricardo Machado Ferreira Velloso, para se-
cretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. Inicialmente declarou o presidente: a) Augusto Ferreira Velloso Neto, acima qualifica-
do, como titular da empresa individual de responsabilidade limitada AFVN Participações Eireli., inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 17.407.739/0001-15, com seu contrato 
social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251033-2, localizada em São Paulo/SP à Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Sala H - Centro - CEP: 01050-030. b) Ricardo 
Machado Ferreira Velloso, acima qualificado, como titular da empresa individual de responsabilidade limitada, Rhinos Participações Eireli, inscrita perante o CNPJ/MF sob o 
nº 17.898.820/0001-45, com seu contrato social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251035-9, localizada em São Paulo/SP, Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Sala G 
- Centro - CEP: 01050-030. c) São os únicos componentes da sociedade limitada que gira nesta praça, sob a denominação de Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários 
Ltda cujo contrato foi devidamente arquivado na JUCESP, sob nº 3521967640-1 em 31/05/2005, com o capital registrado e integralizado de R$ 1.543.230,00, divididos em 
1.543.230 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma distribuídas entre os sócios da seguinte forma: Sócio, Número de Quotas, Valor R$, Percentual de Participação; AFVN Par-
ticipações Eireli, 771.615, 771.615,00, 50%; Rhinos Participações Eireli, 771.615, 771.615,00, 50%; Total, 1.543.230, 1.543.230,00, 100%. d) A seguir, o Sr. Presidente, após 
os esclarecimentos necessários, propôs a transformação da sociedade limitada, que tem girado nesta capital sob a denominação de Augusto Velloso Empreendimentos Imo-
biliários Ltda, em sociedade anônima, sob a denominação de Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A, continuando a sociedade com o mesmo objetivo social, 
tudo de modo a não haver solução de continuidade nos negócios ora em curso mantendo a nova firma todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade 
ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei nº 6.404/1976, sendo a proposta unanimente aprovada e decidindo-se também que o capital da sociedade anônima 
será igualmente de R$ 1.543.230,00, dividido em 1.543.230 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, subscritas na exata proporção do valor das respectivas 
quotas, consoante boletim de subscrição Anexo II, emitindo-se oportunamente as ações representativas. Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclare-
cido estar a sociedade anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no número III do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976. e) Finalmente, propôs o Sr. Presidente que a Augus-
to Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A se regesse pelos estatutos a seguir transcritos no Anexo I. Finda a leitura dos estatutos sociais, disse o Sr. Presidente que es-
tavam em discussão e votação tanto a propostas de transformação da sociedade como o projetos dos estatutos sociais. Após os debates passou-se à votação, verificando-se a 
aprovação unânime de ambas as propostas. Cumpridas todas as formalidades legais, declarou o Sr. Presidente definitivamente transformada a firma limitada Augusto Velloso 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, em Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A, com o capital de R$ 1.543.230,00, inteiramente subscrito e integralizado, 
conforme discriminação anterior, restando apenas eleger-se a Diretoria. Procedeu-se à votação e à apuração dos votos, deixando de votar os impedidos por lei, sendo eleita e a 
seguir proclamada a seguinte Diretoria: Como Diretor Presidente Augusto Ferreira Velloso Neto, e como Diretor Superintendente Ricardo Machado Ferreira Velloso, ambos 
já qualificados anteriormente, todos com mandatos até 30/04/2023. A seguir por proposta dos acionistas não será fixado nenhum valor a título de pro-labore para os diretores. 
Declarou o Sr. Presidente, a seguir, que os membros da Diretoria tendo assinado o termo de posse Anexo III a esta ata, estavam desde já empossados e investidos em seus 
respectivos cargos, dispensados de prestar caução estatutária. Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se em três (3) vias, a presen-
te ata que depois de lida, foi aprovada em todos os seus, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa que a presidiu e assinada a seguir por 
todos os presentes. São Paulo, 23/10/2020. Mesa: Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - Secretário; AFVN Participações Eireli, 
Augusto Ferreira Velloso Neto; Rhinos Participações Eireli, Ricardo Machado Ferreira Velloso; Juliana Bueno Brandão: Advogada OAB/SP 186.866. JUCESP/NIRE S/A n° 
3530056025-6, Registro 502.921/20-1 em 30/11/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social Augusto Velloso Empreendimentos Imobilários 
S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objetivo e Duração: Artigo 1º. A Sociedade denomina-se Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S.A., e é uma sociedade 
por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei no 6.404/76 e alterações posteriores (“LSA”) e pelas demais disposições legais aplicáveis (“Lei’). Artigo 2º. A Sociedade 
tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, à Rua Major Quedinho, nº 111, 17º andar, Sala B, Centro, CEP 01050-030, podendo instalar filiais, agências e escritórios em qualquer 
outro local do território nacional ou estrangeiro, por simples deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto a realização de incorporações imobiliárias em geral, 
nos termos da Lei Federal n° 4.591/64; a execução de obras de construção civil em geral; a compra e venda de materiais de construção; a análise e a prestação de serviços de 
consultoria na viabilidade de projetos imobiliários; a criação e a participação em negócios relativos a empreendimentos imobiliários e incorporações deste ramo de atividade; a 
elaboração de estudos ou serviços de planejamento, controle, gerenciamento, orientação e assistência técnica de projetos, obras e empreendimentos imobiliários; a intermediação 
de empreendimentos e negócios; podendo, ainda, proceder à transferência de métodos e tecnologia e a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. 
Artigo 4º. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações: Artigo 5º. O capital social totalmente integralizado é de R$ 1.543.230,00, dividido 
em 1.543.230 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal. § Único. As ações serão nominativas até o seu integral pagamento. Artigo 6º. A acionista que desejar 
dispor de suas ações obriga-se a assegurar o direito de preferência às acionistas remanescentes, na proporção das ações por estas possuídas. §1°. A Sociedade possui seu 
capital social, na data de 23/10/2020, integralmente detido por acionistas pessoas jurídicas, as quais são detidas por membros das famílias de Augusto Ferreira Velloso Neto e 
de Ricardo Machado Ferreira Velloso, sendo desejo das acionistas que o Controle de suas deliberações, e das deliberações da Sociedade, permaneça sob o exercício de Augus-
to Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso, e por descendentes consanguíneos dos mesmos (todos os quais referidos como “Membros Consanguíneos”). §2°. 
Em vista de referido desejo de continuidade, na eventualidade de qualquer das acionistas virem a ter, a qualquer tempo, o seu Controle transferido a, ou com participação de 
pessoas outras que não sejam Membros Consanguíneos, será suspenso o direito de voto da referida acionista durante todo o prazo em que perdurar referida composição de 
Controle. §3°. Para o fim deste Estatuto Social, “Controle” significa (i) o poder detido por sócio, individualmente ou em conjunto com outros sócios, de eleger, direta ou indireta-
mente, a maioria dos administradores de uma sociedade e de estabelecer e conduzir as políticas e gestão de uma sociedade; ou (ii) a propriedade direta ou indireta da maioria 
das ações ou quotas da sociedade que representem a maioria dos direitos de voto nas deliberações da sociedade. Capítulo III Assembleia Geral - Artigo 7º. A Assembleia 
Geral realizar-se-á, ordinariamente, nos termos da LSA e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização cumulativa de Assem-
bleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. § Único. As acionistas serão convocadas na forma da Lei, sempre com antecedência mínima de 8 dias corridos da realização da As-
sembleia, ficando desde já estabelecido que esta formalidade poderá ser dispensada se houver o comparecimento da totalidade de acionistas representativos da totalidade do 
capital social votante da Sociedade, na Assembleia Geral. Artigo 8º. A Assembleia Geral terá a seguinte competência: (i) alteração do estatuto social da Sociedade e, quando 
aplicável, de quaisquer sociedades nas quais a Sociedade detenha participação societária, em cujo conceito não estão compreendidos consórcios (“Investidas”); (ii) aprovação 
de operações de cisão, fusão, incorporação, inclusive incorporação de ações, transformação ou reorganização societária de que a Sociedade, e, quando aplicável, quaisquer 
Investidas, seja parte; (iii) pedido de recuperação judicial, confissão de falência, dissolução ou liquidação da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, ou suspen-
são do seu estado de liquidação; (iv) eleição e destituição de membros da Diretoria da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas; (v) deliberar sobre as políticas, 
planos e orçamentos relativos à Sociedade, propostos pela Diretoria, inclusive os planos de negócios anuais e plurianuais da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Inves-
tidas; (vi) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, quando o estatuto social/contrato social assim o exigir; 
(vii) suspensão dos direitos da acionista que deixar de cumprir obrigação prevista pela Lei e suspensão do direito de voto da acionista que deixar de observar o quanto disposto 
no §2° do Artigo 6º deste Estatuto Social (viii) autorização para contratação de empréstimos, financiamentos (exceto financiamentos de créditos imobiliários), captação de recur-
sos e concessão de empréstimos da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, que venham a exceder R$ 3.000.000,00, corrigidos pela variação positiva do 
IGP-M, a partir desta data, desde que em negócios de interesse da Sociedade; (ix) autorização para venda, alienação, locação ou oneração de bens do ativo fixo, da Sociedade, 
e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, incluindo bens imóveis e/ou direitos a ele relacionados, cujo valor seja superior a R$ 3.000.000,00, corrigidos pela variação positiva 
do IGP-M, a partir desta data, desde que em negócios de interesse, respectivamente, da Sociedade ou de quaisquer Investidas; (x) autorização para prática de qualquer ato que 
implique disposição, pagamento, contratação de bens ou serviços ou qualquer outro ato cujo valor econômico seja superior a R$ 15.000.000,00, corrigidos pela variação positiva 
do IGP-M, a partir desta data, exceto no âmbito de consórcios ou projetos similares dos quais a Sociedade, ou, quando aplicável, qualquer Investida participe, mas não seja líder, 
nem tampouco detenha, individualmente, a decisão majoritária. (xi) convocação das Assembleias Gerais Ordinárias, bem como das Assembleias Gerais Extraordinárias da So-
ciedade, ou, sempre que aplicável, de Investidas, quando julgar necessário; e, (xii) escolha ou destituição de auditores independentes da Sociedade e, quando aplicável, também 
de quaisquer Investidas. Artigo 9º. As deliberações em Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias serão sempre tomadas: (i) por acionistas representando 51% do capital 
votante da Sociedade, quando se tratar de deliberações sobre as matérias previstas no Artigo 8º acima, com exceção dos itens (i), (ii) e (iii), com observância do disposto no 
Parágrafo Único abaixo; e (ii) por acionistas representando 75% do capital votante da Sociedade quando se tratar das matérias previstas nos itens (i), (ii) e (iii) do Artigo 8º acima. 
§ Único. Com relação à deliberação prevista no item (vii) do Artigo 8º, a acionista cujos direitos e/ou direitos de voto sejam objeto da deliberação de suspensão, ficará impedida 
de votar, sendo que a sua participação societária no capital votante da Sociedade será desconsiderada, para o efeito de cálculo do quórum de deliberação. Capítulo IV Adminis-
tracão da Sociedade - Artigo 10º. A Sociedade será administrada por uma diretoria composta de 2 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Superintendente, com 
mandato de 3 anos, permitida a reeleição (“Diretoria”). §1°. A eleição dos diretores será feita, nomeadamente, pela Assembleia Geral e investidos em seus cargos após assinatu-
ra do termo de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria. §2°. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer membro da Diretoria, o outro diretor assumirá os encar-
gos do mesmo, interinamente. §3°. Em caso de ausência definitiva ou renúncia de Diretor, será imediatamente convocada Assembleia Geral de Acionistas, para eleição de 
substituto. Artigo 11º. O Diretor Presidente e Diretor Superintendente distribuirão, entre si, os encargos de administração ordinária da Sociedade. Artigo 12º. A Diretoria é inves-
tida de todos os poderes necessários à realização dos objetivos sociais. Artigo 13º. Os documentos que envolvam responsabilidades da Sociedade deverão conter assinaturas 
de 2 diretores, tais como: operações bancárias, emissão de cheques, contratos de financiamentos e empréstimos, venda, hipotecas e oneração de bens móveis e imóveis, vendas 
de ações ou quotas, bem como participações sob qualquer forma em outras empresas. Os demais atos de administração e gestão dos negócios sociais relacionados com o ob-
jeto da Sociedade poderão ser assinados por qualquer diretor. §1°. A outorga de procurações pela Sociedade observará as mesmas regras dispostas no Artigo 13º acima, ou seja, 
para atos que dependam da assinatura de 2 diretores, eventual instrumento de procuração deverá ser assinado, obrigatoriamente, por 2 diretores, sendo que, para os demais 
atos, as procurações poderão ser assinadas por 1 único diretor. §2°. É vedado a qualquer diretor a prestação de fiança, aval ou endosso de favor. Artigo 14º. As procurações “ad 
judicia et extra”, para a constituição de advogados para a representação da Sociedade, poderão ter prazo indeterminado, e serão sempre assinadas por (i) 2 diretores, ou por (ii) 
1 diretor e 1 procurador, ou, ainda, por (iii) 2 procuradores, sendo que, nas 2 últimas hipóteses, cada diretor ou cada um dos 2 diretores terá outorgado procuração com poderes 
restritos e específicos para um procurador, para representá-lo, individualmente, para o referido fim de constituição de advogados. Capítulo V Conselho Fiscal Artigo 15º. A 
Sociedade terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, com competência e atribuições definidas pela LSA, composto de, no mínimo 3 e no máximo 5 membros 
efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no País, devidamente qualificados na forma da Lei, os quais poderão ser reeleitos. §1°. O Conselho Fiscal será 
instalado por deliberação da Assembleia Geral a pedido de acionistas, somente nos casos previstos em Lei. §2°. A Assembleia Geral que deliberar a instalação, elegerá seus 
membros e fixará a respectiva remuneração. §3°. Os Conselheiros eleitos serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho 
Fiscal. §4°. Os Conselheiros efetivos serão substituídos, na sua ausência ou impedimento, pelos suplentes na ordem de sua colocação. Capítulo VI Exercício Social, Lucro e 
Sua Distribuição - Artigo 16º. O exercício social coincidirá com o ano civil. Artigo 17º. Ao fim de cada exercício social, serão elaboradas as seguintes demonstrações financeiras 
com observância das prescrições legais: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) demonstração do resultado do exercício; e (iv) de-
monstração das origens e aplicações de recursos. § 1°. Por deliberação da Diretoria, a sociedade poderá levantar balanços patrimoniais semestrais, ou mesmo em períodos 
menores, inclusive para efeito de distribuição de dividendos, de acordo com o prescrito no Artigo 204 da LSA. §2°. A Diretoria, em conformidade com o §2°do Artigo 204 da LSA, 
poderá declarar dividendos à conta de “lucros acumulados” ou de “reservas de lucros” existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 18º. O lucro líquido apurado em 
balanço, depois de deduzido os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda, terá a seguinte destinação: (i) 5% para o Fundo de reserva legal, até formar 20% do 
capital realizado; (ii) 25% a título de dividendo obrigatório, às acionistas; e (iii) o remanescente terá a destinação aprovada em Assembleia Geral. § 1°. A Assembleia Geral po-
derá, por decisão unânime das acionistas presentes, deliberar a distribuição de dividendos inferiores ao estabelecido ou a retenção de todo o lucro. §2°. Os dividendos poderão 
ser superiores ao estabelecido neste Estatuto Social, se assim for deliberado por maioria de votos. Capítulo VII Disposições Gerais - Artigo 19º. A Sociedade observará os 
eventuais Acordos de Acionistas celebrados e registrados na sede e no Livro de Registro de Ações da Sociedade, nos termos do Artigo 118 da LSA, cabendo à administração da 
Sociedade abster-se de registrar transferência de ações contrárias aos respectivos acordos, e ao Presidente da Assembleia Geral e dos demais órgãos deliberativos da Socieda-
de abster-se de computar os votos lançados em desacordo com tais disposições. Artigo 20º. Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposições das leis 
em vigor aplicáveis à espécie. Artigo 21º. A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, devendo a assembleia geral determinar o modo de liquidação , quando 
nomeará o liquidante e elegerá o conselho fiscal , se requerida sua instalação nas condições legais. Terminada a leitura do projeto do estatuto social, foi o mesmo aprovado pelos 
presentes por unanimidade. Em seguida determinou o Presidente que se procedesse à eleição dos diretores, bem como a fixação de seus honorários. Foram eleitos para o 
mandato até 30/04/2023 a seguinte diretoria: para Diretor Presidente Augusto Ferreira Velloso Neto, RG. nº 4.405.981- SSP/SP e CPF/MF nº 606.318.308-63, e Diretor Supe-
rintendente Ricardo Machado Ferreira Velloso, RG. nº 5.416.311 - SSP/SP e CPF/MF nº 694.425.338-00. Não será fixado nenhum valor para os honorários mensais de cada 
diretor. Em seguida deliberou a assémbleia deixar de instalar o Conselho Fiscal. Finalmente determinou-se aos diretores da constítuição, formalizando, inclusive a transferência 
dos direitos e das obrigações conferidas à sociedade. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a  presente ata, que lida por todos, foi aprovada. A presente é cópia fiel lavrada 
em livro próprio. Anexo II - Lista de Subscritores de Ações da Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A. 1) AFVN Participações Eireli., empresa individual de res-
ponsabilidade limitada, CNPJ/MF nº 17.407.739/0001-15, com seu contrato social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251033-2, localizada nesta capital do Estado de São 
Paulo à Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Sala H - Centro - CEP: 01050-030, na pessoa de seu titular Augusto Ferreira Velloso Neto, RG. nº 4.405.981 - SSP/SP e 
CPF/MF nº 606.318.308-63, subscreveu 771.615 ações ordinária nominativas no valor de R$ 771.615,00 devidamente integralizadas em moeda corrente. 2) Rhinos Partici-
pações Eireli., empresa individual de responsabilidade limitada, CNPJ/MF nº 17.898.820/0001-45, com seu contrato social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251035-9, 
localizada nesta capital do Estado de São Paulo à Rua Major Quedinho, nº 111 – 17º andar - Sala G - Centro - CEP: 01050-030, na pessoa de seu titular Ricardo Machado 
Ferreira Velloso, RG. nº 5.416.311 - SSP/SP e CPF/MF nº 694.425.338-00, subscreveu 771.615 ações ordinária nominativas no valor de R$ 771.615,00 devidamente integra-
lizadas em moeda corrente. Anexo III - Termo de Posse dos Membros da Diretoria Eleitos em AGE realizada em 23/10/2020 Os Diretores declaram sob as penas da lei, 
expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, 1º, da Lei 
nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94, os quais são reempossados e formalmente reinvestidos em seus 
cargos, assinando  o presente termo.  Augusto Ferreira Velloso Neto - Diretor Presidente,  Ricardo Machado Ferreira Velloso - Diretor Superintendente. 

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ 
nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Edital de 
Convocação - Ficam convocados os senhores acionistas 
da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, para se 
reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se em 
23/12/2020, às 10:00 horas, na sede social sita na Estrada da 
Aldeinha, nº 421, em Alphaville, no município de Barueri, Estado 
de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da 
diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações 
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019; (b) Destinação do resultado do exercício; e, (c) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 08 de dezembro 
de 2020. Patricia Beltran Fernandes - Diretor Presidente.

EPE - Empresa de
Participações e Empreendimentos S/A

CNPJ 06.225.026/0001-14 - NIRE: 35.300.314.824
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24/08/2020

Data: 24/08/2020; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e
Empreendimentos S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 35.300.314.824, na Avenida
Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publica-
ções: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; a) Balanço Patrimonial de 31/12/2019 e 31/12/2018, Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do
Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas &
Negócios do dia 22 de agosto de 2020; b) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo
Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; c) Presenças: Acionistas representando a totali-
dade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: c-1) Aprovados por unanimidade com abstenção
dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro mencionados; c-2) A sociedade apre-
sentou lucro líquido de R$ 27.629,93 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e três centa-
vos); c-3) Deliberado por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência de
prejuízos acumulados e, por este motivo o lucro apurado será compensado com os prejuízos acumulados;
c-4) Eleição da diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes
diretores: c-4-1) Diretor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, nascido em
27/05/1939, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.096.568-00; c-4-2) Diretor Vice Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 26/09/1948, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.751.668-91; e eleito c-4-3) Diretor: Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado,
nascido em 05/02/1943, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob
o nº 51.078 e no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87 todos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e
com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo, que exercerão seus cargos sem qualquer remuneração; d) Declaração de desimpedimento:
As declarações de desimpedimento em apartado, assinada pelos diretores reeleitos e pelo diretor eleito
ficam arquivadas na sede da sociedade. Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos
a serem objeto de deliberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
(as.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa,
Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p.
Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver
Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos
Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - sócio administrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 24 de agosto de 2020. Vitor Luiz Taddeo Mammana -
Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. JUCESP nº 479.303/20-4 em 13/11/20.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0007705-51.2020.8.26.0001. A Drª. Fernanda Rossanez 
Vaz da Silva, Juiz de Direito da 1ºVC do Foro Regional de Santana – S/P,  Faz Saber a Luana Maria 
de Oliveira Motter, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 38.539,81, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC) Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais 

Cinco tendências tecnológicas 
para serem seguidas em 2021

A pandemia trouxe a necessidade de empreender e se digitalizar e, com isso, pode-se notar o 
crescimento de 10,2% no número de microempreendedores individuais (MEIs) só no primeiro semestre 
de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior

  Além de garantir uma 
completa autonomia 
para realização de testes 
e operações em um ser-
vidor virtual totalmente 
dedicado, possibilita aos 
negócios uma potencial 
escalabilidade, liber-
dade, sem contar que 
investir em um servidor 
virtual é muito mais ba-
rato do que manter um 
servidor físico; 

	 •	Operações em qual-
quer lugar: Outra ten-
dência que não se pode 
ignorar é a mudança 
estrutural que a pande-
mia trouxe, por conta da 
necessidade do distan-
ciamento social: o traba-
lho remoto e operações 
feitas em qualquer lugar. 
É inegável a evolução 
de ferramentas e servi-
ços que possibilitaram 
uma adaptação rápida e 
pouco impactante para 
a maioria das empresas. 

  Mudanças culturais 
foram feitas e devem 
ser perpetuadas por 
diversas organizações. A 
mentalidade dos novos 
empreendedores que 
pretendem planejar um 
2021 deve levar isso em 
conta em todos os novos 
projetos. Fonte e mais 
informaçõeds: (www.
king.host).

pandemia trouxe uma 
acelerada digitalização 
dos negócios e, como 
consequência, o aumen-
to dos golpes e fraudes 
digitais. Portanto, a 
cibersegurança deve 
estar mais em alta do 
que em qualquer outro 
momento; 

	 •	Inteligência Arti-
ficial: Embora possa 
parecer muito distante, 
a IA já é uma realidade. 
Podemos ver marcas de 
roupas usando da tecno-
logia para automatizar 
peças de distribuição. 
Em 2021, a IA terá um 
grande momento de 
ruptura para os empre-
endedores; 

	 •	VPS (Servidores 
Virtuais Privados): 
Diante de tantas mu-
danças, o planejamento 
e equilíbrio financeiro 
para investir tornou-
se uma prática muito 
desejada entre os no-
vos empreendedores 
digitais. Para garantir 
maior controle sobre 
despesas e custos, a 
tecnologia VPS emerge 
como opção para se 
estar atento, sobretudo 
opções nacionais com 
valores que não são 
afetados pelas mudan-
ças do dólar e que não 
perdem em qualidade 
para soluções estran-
geiras. 

Cleber Genero (*)

Resiliência e desafio são pala-
vras-chave para o ano de 2020. 

Mas “transformação” também 
faz parte do vocabulário, afinal, 
pudemos observar o grande 
avanço na área de tecnologia 
e no mundo virtual. Os meses 
que trouxeram incertezas, com 
isolamento social e adoção mais 
intensa do trabalho home office, 
por exemplo, destravaram um 
módulo de adaptação que existe 
em cada um de nós, criando um 
ambiente de profunda interação 
com o universo digital. 

Como já sinalizado por al-
guns especialistas, vimos em 
alguns meses o maior avanço 
tecnológico dos últimos tempos, 
equivalente ao que se esperava 
obter em, pelo menos, dez anos. 
Apesar do grande impacto, es-
pecialmente financeiro, sofrido 
pelas micro, pequenas e médias 
empresas, nesse momento de 
transformação, elas possuem 
maior capacidade para poten-
cializar seus negócios, encon-
trando novas oportunidades no 
mercado. 

Nesse sentido, se munir tec-
nologicamente para ampliar as 
chances de competitividade será 
um diferencial e o investimento 
em identidade digital pode ser 
o primeiro passo para garantir 
a segurança nas transações, 
ganhar agilidade nos processos 
e reforçar credibilidade diante 
dos consumidores, que estão 
cada vez mais exigentes.  

Em uma rápida avaliação, com 
base nos dados da Serasa Expe-
rian, observamos no acumulado 
de janeiro a agosto deste ano, o 
nascimento de 2,2 milhões de 
empresas no país, um recorde 
histórico, sendo 80% micro-
empreendedores individuais 
(MEIs). Esses novos negócios 
e todos os outros podem contar 
com ferramentas digitais para 
reduzir custos, tornar muito 
mais práticos os processos re-
motos da Receita Federal, além 
de ganhar agilidade na hora de 

assinar documentos e contratos 
digitalmente.

Não posso deixar de mencio-
nar que no meio dessa pandemia 
outro segmento extremamente 
importante para a sociedade 
ganhou notoriedade em todas 
as esferas: a área de saúde. A 
tecnologia aplicada para tele-
medicina se fez necessária e de 
valiosa relevância para manter 
os atendimentos ativos, mesmo 
diante das medidas de isolamen-
to. Sem a certificação digital e a 
assinatura eletrônica isso não 
seria possível, de acordo com a 
regulamentação publicada em 
março deste ano pelo Ministério 
da Saúde.

Vale reforçar que todas as 
transações online que ocorrem 
por meio de certificados digitais 
são 100% seguras, com a garantia 
de que os dados estarão prote-
gidos e ajudando a empresa a 
manter-se em conformidade com 
as regras de segurança da infor-
mação trazidas pela Lei Geral de 
Proteção de Dados. Este último 
ponto teve ainda mais relevância 

durante o período da pandemia, 
com a massificação de compras e 
serviços prestados online. Ficou 
evidente o quanto avançamos 
com a transformação digital, não 
é mesmo?

Para seguirmos nesse caminho 
de evolução, o mais importante 
agora é que empresas e consumi-
dores se adequem ao uso dessas 
ferramentas, buscando sempre 
por aquilo que melhor se enqua-
dra em cada perfil. Absorver os 
benefícios também é parte dessa 
jornada, assim como se conscien-
tizar de que é preciso contar com 
parceiros sérios e comprometidos 
nesse processo transformador. 

Seja qual for o próximo desafio, 
sabemos que na união encon-
tramos força para superação e 
inovação. A digitalização é um 
caminho sem volta e, se antes as 
ferramentas eletrônicas já tinham 
um importante papel no impulsio-
namento de negócios, agora elas 
são extremamente necessárias.

(*) - É vice-presidente de Pequenas e 
Médias Empresas e Identidade Digital 

da Serasa Experian.

2020: um ano pra lá de desafiador, 
mas extremamente digital

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0007414-56.2020.8.26.0161. O Dr. Rafael Bragagnolo 
Takejima. Juiz de Direito da 4ºVC – Diadema. Faz Saber a Heleandra Vaz Broniassi Inácio Pereira, 
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 11.556,07, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.  
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