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O som não poderia ser mais festivo: o 'poc' de um espumante sendo 
aberto é sinal de que vêm comemoração e bons momentos por aí. Nas 
festas de fim de ano, esse ritual se repete com frequência, antecipando o 
brinde com a família e amigos. O ato de espocar a rolha de um espumante 
vem carregado de uma série de particularidades. Conhece-las é uma 
boa dica para impressionar a todos com um comentário inteligente e 
inusitado! Você já deve ter percebido que, diferentemente dos vinhos, as 
rolhas dos espumantes têm um formato que lembra um cogumelo.   

Entenda a importância da rolha para o espumante
A sua preferência cerebral está relacionada às quatro personalidades 

básicas. Segundo estudo realizado por Ned Herrmann todos possuímos 
as quatro, mas geralmente temos duas que predominam, regem as suas 
atitudes. Assim, foi organizado um teste que ao final define qual é a sua 
personalidade dominante, Golfinho, Tubarão, Águia e Lobo. Para uma 
melhor compreensão de si mesmo, autoconhecimento, com relação 
a seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. Madalena Feliciano 
mostra como tirarmos o melhor de cada personalidade.   

As quatro personalidades e como lidar com cada uma

Ninguém poderia prever o impacto que a tecnologia exerceria em 
nossas vidas neste ano. Em meio a uma pandemia global, nossa saúde, 
economia, negócios e meios de subsistência foram impactados. Em 
contrapartida, as empresas tiveram que se adaptar para sobreviver, 
o que significou que muitas adotaram tecnologias disruptivas em um 
ritmo muito mais rápido do que poderíamos imaginar.Essas novas 
tendências tecnológicas estão prontas para transformar os negócios. 
Ainda que ninguém possa verdadeiramente prever o que o futuro 
reserva, há benefícios a serem obtidos a partir dessas cinco inovações 
para gerar mais vantagem competitiva.   

Cinco tendências tecnológicas para o futuro

Imagem de ejaugsburg por Pixabay

Negócios em Pauta

Spider Lança Academia
Anderson Silva, o Spider, abre suas pretensões de ne-

gócios no Brasil e vai investir na área de Fitness. Para 
isso, se uniu a Fernando Nero, empresário e referencia do 
setor para lançar um conceito inovador de academia em 
solo brasileiro, apostando também no público feminino e 
no emagrecimento. A academia Spider Kick vai oferecer 
condicionamento físico inspirado no treinamento secreto 
que Anderson Silva recebe antes das lutas. A primeira aca-
demia Spider Kick no Brasil será inaugurada em Curitiba, 
cidade onde o campeão cresceu e tem grande carinho. 
Saiba mais em: (https://spiderkick.com.br/).    Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Desafio de inovação para startups 
no setor de construção civil

@A MRV, plataforma de soluções habitacionais com mais 
de 40 anos de mercado, se uniu ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) para lançar um desafio para 
startups e empresas de base tecnológica em busca de soluções 
inovadoras para a indústria da construção civil. A categoria será 
Empreendedorismo Industrial, que contará com dois desafios: 
Gestão de inventário e romaneio de fôrmas e Inteligência apli-
cada ao processo de modulação de peças e kits de fôrmas. Serão 
aprovados até quatro projetos que terão acesso a recursos de, 
no mínimo, R$ 250 mil para o desenvolvimento das propostas. 
As inscrições e o edital completo podem sem acessados no en-
dereço www.plataformainovacao.com.br. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2021.  Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/MRV e SENAI

A grande difusão de telefones 
celulares no Brasil, onde o 
número de aparelhos supera o 
de habitantes em mais de 20 
milhões, esconde uma série 
de limitações do uso diário 
desta tecnologia por parte dos 
brasileiros.

Como exemplo, podemos citar que 
grande parte do consumo de dados 

móveis está em celulares pré-pagos, sob 
o uso de pessoas com orçamento limitado 
e pré-estipulado. 

Além disso, a maioria dos aparelhos é de 
baixo custo e não possui configurações e 
nem memória suficiente para baixar aplica-
tivos cada vez mais elaborados e pesados. 

Soma-se a isso uma questão comporta-
mental. O brasileiro, incluindo a parcela 
de alta renda da população, não gosta de 
utilizar apps complexos e que requeiram 
maior tempo de manuseio, limitando 
o uso deles para atividades específicas 
como pedir comida ou solicitar um meio 
de transporte. 

O maior período de retenção em apa-
relhos móveis está no uso de aplicativos 
de mensagens instantâneas, tal como o 
Whatsapp, e redes sociais, principalmente 
Instagram, Facebook e Tik Tok. É ali que o 
usuário gosta de estar e é onde ele se sente 
confortável. Logo, é ali que ele precisa ter 
acesso a serviços essenciais. 

O melhor exemplo mundial dessa ten-
dência é o app chinês We Chat. Não muito 
difundido no Brasil, onde o Whatsapp reina 
absoluto, o aplicativo já é muito mais do que 
uma plataforma para troca de mensagens; é o 
local onde os usuários resolvem quase todas 
as suas pendências do dia, inclusive pagando 
contas e fazendo transações financeiras. 

Em breve, tudo vai se resumir a 
Whatsapp e Facebook

O caminho que o We Chat percorreu foi 
o de simples mensageria até a inclusão de 
produtos e serviços, transformando-o em 
uma espécie de shopping center. O app 
concentra 95% das transações financeiras 
dos chineses. Já no Brasil, existe um mo-
vimento contrário. 

Bancos digitais e serviços de pagamento 
estão investindo cada vez mais em suas 
próprias plataformas, tentando criar dentro 
delas marketplaces, além de tentarem ago-
ra criar um ambiente social, com interação 
entre as pessoas. Este é um movimento 
fadado ao fracasso simplesmente porque 
visa tirar o usuário de seu habitat natural, 
já consolidado, que é o das redes sociais 
tradicionais. 

O passo em falso das instituições finan-
ceiras e grandes lojas é imperdoável do 
ponto de vista mercadológico, pois decorre 
de uma extrema falta de visão e incapa-
cidade de leitura dos hábitos do cliente. 
Por outro lado, há quem esteja fazendo a 

análise correta e dando os passos certos 
para dominar ainda mais o mercado. 

O Facebook, por exemplo, iniciou neste 
ano um discreto movimento de unificação 
de marcas em seus principais apps, além 
de começar a fundir alguns de seus servi-
ços, como o Messenger e o Instagram. Em 
breve, entrará em operação o marketplace 
do Whatsapp e o Facebook Pay. 

A companhia de Mark Zuckerberg perce-
beu há muito tempo que poderia atrair o má-
ximo de serviços possíveis, principalmente os 
financeiros, para dentro de suas plataformas 
e, no futuro, de sua plataforma unificada. Os 
usuários querem tudo no mesmo lugar, o 
cadastro, a compra, o pagamento e a entrega. 

Qual o sentido de um banco dizer que 
faz a abertura de conta pelo Whatsapp e 
pedir depois para o cliente ir na agência 
para assinar contrato? Neste sentido, o PIX 
surge como uma verdadeira revolução. O 
usuário terá agora sua vida transformada 
pela praticidade em fazer transações, so-
mente com o número de telefone ou email 
da outra pessoa. Mas, mais uma vez, o 
cliente vai querer fazer isso pelo seu app de 
mensagens, a sua ‘casa’ dentro do celular. 

No Brasil, a Conta Zap foi a primeira 
fintech a fazer transações financeiras via 
mensageria, com o objetivo de agilizar, 
simplificar e desburocratizar as operações, 
promover a inclusão financeira aos desas-
sistidos pelo sistema financeiro tradicional, 
e dar acesso a crédito às pessoas com 
dívidas ou negativadas, que passam dos 60 
milhões no país, segundo dados do Serasa. 

Por meio do Whatsapp, a pessoa transfe-
re dinheiro, paga contas e recarrega o saldo 
do celular. Uma realidade muito melhor do 
que sofrer na fila da casa lotérica ou do 
banco. Este é o futuro que, quem ignorar, 
poderá ser engolido. 

(Fonte: Roberto Marinho Filho é CEO da Conta Zap - 
https://www.contazap.com.br/).

1.440 minutos
Um ano 
à frente

Cláudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 5
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2021: TENDêNCIAS TECNOLógICAS QUE 
DEvEM IMPACTAR O MUNDO     Leia na página 6

ACELERAçãO DA TRANSFORMAçãO DIgITAL

Cuidados nas viagens
Em tempos de pandemia, os cuidados 

devem ser redobrados por passageiros de 
avião e de ônibus nestas festas de fim de 
ano. A Anac informou que, entre as medi-
das sanitárias que devem ser seguidas em 
aeroportos e aeronaves, está o uso per-
manente de máscaras de proteção facial 
por passageiros, funcionários e tripulação. 
Também recomenda dar preferência aos 
canais digitais para realização de check-in 
e evitar o manuseio de cartões de embar-
que impressos dando preferência para os 
bilhetes em formato digital.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/2021-tendencias-tecnologicas-que-devem-impactar-o-mundo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-a-28-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-a-28-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/1-440-minutos-um-ano-a-frente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-quatro-personalidades-e-como-lidar-com-cada-uma/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/para-brindar-nas-festas-de-fim-de-ano-entenda-a-importancia-da-rolha-para-o-espumante/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/healthtechs-sao-a-grande-promessa-para-2021/


www.netjen.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ISSN 2595-8410

Coluna do Heródoto

O boteco do meu 
pai era o ponto de 
encontro dos pau 
d´águas, pinguços 
e outros adeptos da 
marvada pinga.  

O chão ao lado balcão 
vivia molhado por-
que os mais funda-

mentalistas  jogavam um 
pouquinho e diziam que 
“era para o santo.” E como 
bebiam! Bodinho, Isaías, 
Jacaré, Alemão e o Gino 
eram assíduos fregueses 
do bar incrustado na fren-
te do quartel do exército 
no Parque Dom Pedro II, 
no centrão velho de São 
Paulo. Bebiam e contavam 
histórias. 

Eu tinha uns dez anos e 
no final da tarde, depois 
de fazer a lição de casa, ia 
“ajudar” o meu pai no bar. 
Os bebuns eram pessoas 
alegres, simpáticas e con-
tavam muitas proezas que 
me encantavam. Um deles, o 
Gino, era inconfundível com 
a sua boina de estilo italiano. 
Ele deveria ter mais de 70 
anos, tinha saído da cadeia, 
mas falava francamente de 
suas atividades. O simpático 
velhinho atraia a atenção 
de todos com o relato dos 
roubos que fazia. 

Jamais usava o termo 
assalto, gaba-se de nunca 
ter agredido quem quer que 
seja, era o bom ladrão como 
dizia a minha mãe. Eu ficava 
extasiado quando contava 
como pulava os muros das 
casas nobres com as “estre-
las” e depois de dois ou três 
pulos estava do outro lado. 
Eu o admirava como um 
herói, como era capaz  de  
voar  por  cima dos muros 
e escapar da polícia. Nada o 
abalava nem mesmo a sirene 
de uma rádio patrulha, como 
era conhecido o carro da po-
lícia,  que, no final da tarde, 
passava correndo pela rua. 

O melhor lugar para es-
conder joias, dizia o seu 
Gino, era na lata de lixo. Ele 
recomendava a todos que 
se fossem viajar deveriam 
deixar os pertences em um 
lugar que raramente um  
ladrão iria procurar. As his-
tórias do seu Gino iam das 
prisões na Central de Polí-
cia, no Pátio do Colégio, ao 
lado da casa da Marquesa de 
Santos, no centro velho,  até 
os dias que amargou atrás 
das grades na penitenciária. 
Ele não se emenda, dizia o 
meu pai do outro lado do 
balcão. 

As conversas misturavam 
com a pauta dos  sindicalis-
tas que saiam das reuniões 
de suas sedes e se juntavam 
no bar. Várias sedes de sindi-
catos eram naquela região, e 
também o comitê municipal 
do Partidão. Vez por outra 
alguém trazia um jornal ve-
lho e mostrava manchetes e 
foto do ladrão mais famoso 

da cidade, Gino Meneghetti. 
O Seu Gino e isto corrobora-
va as histórias que  contava 
sobre suas atividades de se 
apropriar o que pertencia 
aos outros. Era mesmo um 
ladrão profissional. 

Um dia mostraram um 
jornal em que o seu Gino 
era acusado de ter come-
tido um homicídio, que ele 
negava até as lágrimas. Um 
fato comprovado apenas nas 
reportagens escandalosas 
dos tabloides que eram 
vendidos na praça da Sé. 
Ele ia às lágrimas em sua 
própria defesa. Jamais ma-
chuquei a quem quer que 
seja, dizia entre uma e outra 
talagada. Eu acreditava no 
velhinho, a justiça não, e 
por isso amargou anos no 
xilindró. Ainda assim era 
respeitado e dizia-se que 
ele se regenerara, ganhara 
uma banca de jornais e vivia 
honestamente. 

Um dia um caminhão do 
choque da Força Pública, 
atual Policia Militar,  parou 
na porta do bar do Barbei-
ro, como era conhecido 
o boteco. Os sindicalistas 
exaltados debatiam uma 
pauta comum, a deflagra-
ção de uma greve geral. 
Não me lembro se era para 
reivindicar aumento de sa-
lários, ou um protesto pelo 
“assassinato” de Getúlio 
Vargas, conhecido como 
pai dos pobres, opositor do 
capitalismo americano e 
favorável a uma revolução 
industrial com empresas 
estatais. Essas pertenciam 
ao povo, gritavam aos sin-
dicalistas. 

A assembleia sindical não 
programada foi suspensa 
com a entrada dos milicia-
nos no bar. Vinham armados 
de cassetetes de borracha. 
Foi uma correria. Todos os 
que  estavam do lado de 
fora do balcão tentaram 
escapar. Os meganhas, 
como eram carinhosamente 
chamados os integrantes da 
Força Pública, fecharam as 
saídas.  Baixaram borracha-
das e vários fregueses  se 
machucaram. 

Não era uma operação 
para prender o seu Gino, 
mas para dispersar o gru-
po de líderes sindicais que 
armavam uma greve geral 
na cidade. Escaparam da 
violência, meu pai, minha 
mãe, eu e... o Gino. Acho 
que não o reconheceram, 
afinal de grevista, o velhinho 
não tinha nada. Não foi por 
isso, mas meu pai fechou o 
bar e montou uma oficina 
mecânica no  local. 

Os bebuns sumiram e 
nunca mais vi o seu Gino. 
Encontrei-o agora nos qua-
drinhos do Oskar Rizzo, e no 
livro 'Meu Velho Centro', da 
editora Boitempo. 

  
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News o primeiro em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O boteco do 
Barbeiro
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Eleita entre as empresas mais ativas em 
Inovação Aberta em prêmio europeu

@A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvol-
vidos a partir do cultivo de eucalipto, foi eleita entre as empresas 

com melhor atuação em Inovação aberta e colaboração com startups 
pelo Corporate Startup Stars 2020. Realizada anualmente desde 2016 no 
âmbito da iniciativa Startup Europe Partnership, da Comissão Europeia, a 
premiação expandiu sua presença globalmente nesta edição com a parceria 
entre a consultoria Mind the Bridge e a Câmara de Comércio Internacional 
(International Chamber of Commerce - ICC).  A cerimônia de premiação, 
realizada na terça-feira passada (15), foi em formato virtual e está dispo-
nível em www.youtube.com/watch?v=vvqw5pcijmo&feature=youtu.be.

Solução de gestão financeira de projetos 
em Nuvem

@A Embratel anuncia esta semana o lançamento do FinOps Embra-
tel, serviço de gestão financeira que possibilita prever, controlar 

e otimizar a utilização de Nuvem (Cloud) pelas empresas. Por meio 
de ferramentas e consultoria, o FinOps Embratel fornece informações 
completas sobre o uso de ambientes em Nuvem, auxiliando os clientes 
a entender em detalhes as faturas de cobrança, que podem ser separa-
das por produto, centro de custo ou unidade de negócio, por exemplo. 
Com as informações, as empresas passam a ter maior visibilidade das 
despesas e podem aplicar soluções técnicas para atingir os indicadores 
pré-estabelecidos para os projetos, evitando o uso indevido de recursos.

ricardosouza@netjen.com.br

Apple desenvolve 
tecnologias automotivas

Vivaldo José Breternitz (*)

O assunto é conduzido de forma 
extremamente reservada – 
fala-se em um “Projeto Titan”, 

acerca do qual a Reuters produziu 
agora um relatório que fornece alguns 
detalhes mais concretos sobre os planos 
automotivos da Big Tech. De acordo 
com o relatório, a Apple poderia iniciar 
a produção de seu veículo elétrico em 
2024.

No coração do carro estaria uma ba-
teria, cujo design disruptivo, poderia 
dar ao veículo um alcance muito maior 
que o de seus concorrentes, além de ser 
menos propensa a superaquecimento e 
não requerer o uso de cobalto em sua 
fabricação.  Este último ponto é impor-
tante, pois mais de 60% do suprimento 
mundial de cobalto vem da República 
Democrática do Congo e as minas do 
país se tornaram famosas pelo uso de 
trabalho infantil.  

Acredita-se também que o veículo 
deverá utilizar sensores LiDAR para a 
detecção de outros veículos, pessoas 

construir seu próprio carro, a Apple 
passe a trabalhar com fabricantes de 
automóveis tradicionais para integrar 
as tecnologias que está desenvolvendo 
a veículos de terceiros, de forma aná-
loga à que faz com o CarPlay.  

A única certeza é que a Apple está   
trabalhando com tecnologia automoti-
va, mas permanecem dúvidas acerca 
do que realmente está fazendo na área. 

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

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Já há alguns anos circulam rumores dando conta que a Apple estaria desenvolvendo um carro autônomo.

e obstáculos diversos. A Apple criou 
sensores desse tipo para seus iPhone 
12 Pro e iPad Pro.

A Reuters diz que atrasos devidos 
à pandemia podem fazer com que a 
produção tenha início apenas em 2025 
ou ainda mais tarde, com a ajuda de um 
parceiro que se responsabilizaria pela 
fabricação propriamente dita, prática 
que a Apple já adota para seus produtos.

É possível também que o escopo 
do projeto seja reduzido e, em vez de 

Gabriel Lima (*)

Diante um ano complicado para 
os negócios de todos os setores, 
o mercado que pode ser consi-

derado como o que mais cresceu, foi o 
comércio eletrônico. Podemos citar os 
e-commerces e os marketplaces que 
tiveram um crescimento de 56,8% 
até agosto deste ano, segundo dados 
de um recente relatório divulgado 
pela Compre&Confie. Esse resultado 
aponta como os consumidores estão 
cada vez mais confiantes em realizar 
compras online, cenário bom para os 
negócios digitais e garante um maior 
crescimento para 2021.

É possível citar que temos uma ava-
liação muito positiva, e o e-commerce 
tem movimentando de modo geral a 
economia do país ao longo dessa pan-
demia. Durante o ano de 2020 vimos 
esse crescimento com os 75 clientes 
que a Enext possui, que cresceram 
em média 220% comparado ao ano 
passado. Para obter esse resultado os 
líderes digitais investiram e transfor-
maram seus canais, que antes eram 
apenas estratégicos, em essencial 
para os consumidores. E aqueles e-
-commerces que antes já investiam 
completamente nas vendas digitais e 
na integração de canais, antes da crise, 
conseguiram se adaptar rapidamente 
e tiveram resultados repentinos no 
crescimento de suas vendas. Além 
disso, durante este ano, a participa-
ção do e-commerce no Brasil chegou 
nos mesmo patamares de 10-12% das 
vendas totais do varejo em  em relação 
a mercados mais maduros na América 
do Norte, Europa e Ásia.

É possível ter essa projeção de 

Panorama de 2020 e destino do e-commerce 
no Brasil, o que esperar para o próximo ano

ciências logísticas, falta de mão de obra 
capacitada e solavancos econômicos.

O governo vem tentando privatizar 
os correios, e as grandes empresas 
de e-commerce estão se preparando 
para reduzir de forma significativa 
sua dependência da estatal. Cada dia 
que passa ela perderá mais valor até 
se tornar irrelevante. Por conta disso, 
existem muitas oportunidades para pe-
quenas e médias empresas de logística 
e transporte crescerem além de uma 
re-significação do ponto comercial. 

Outro fator é a falta de mão de 
obra qualificada. Em recente estudo 
da Brasscom (Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação), até 2024 
a procura por profissionais de TI será 
de 420 mil pessoas e o país historica-
mente forma poucos profissionais de 
tecnologia e ciências exatas. Podemos 
ter um apagão de conhecimento 
disponível e retardar o avanço da 
economia digital. 

Por fim, nossa trajetória econô-
mica pode ajudar na desaceleração 
do crescimento. Apesar da baixa 
correlação vista até agora neste mer-
cado, a manutenção de crescimentos 
consistentes por longos períodos 
também depende de fatores macro-
econômicos.

(*) É CEO e fundador da Enext, consultoria 
especializada em comércio eletrônico do grupo 

WPP. Mestre em administração de empresas pelo 
Insper, é autor dos livros Comércio Eletrônico: 

Melhores Práticas do Mercado Brasileiro e Líderes 
Digitais. Entre 2017 e 2020,  foi representante do 

Brasil na UNIDO para desenvolvimento sustentável 
de negócios digitais nos países BRICS (Goal 

#9) . Exercendo seu papel, representou o Brasil 
na China, Índia, Suíça e Áustria liderando o 

desenvolvimento dos relatórios sobre o panorama 
do ecommerce brasileiro.

crescimento mesmo com o mundo 
pós-pandemia. Uma breve análise 
feita na carteira de clientes da Enext 
é possível analisar que entre 25-35% 
dos consumidores nunca haviam rea-
lizado compras online, seja por falta de 
conhecimento do canal ou por falta de 
confiança. Após boas experiências de 
compra, esse consumidores não devem 
abandonar esse novo comportamento, 
pois as compras online são excelentes 
do ponto de vista de conveniência para 
o consumidor, elas reduzem o atrito e 
fazem com que os clientes economizem 
um recurso precioso: o tempo.

Para manter esse crescimento é im-
portante os negócios digitais manterem 
os investimentos nos canais para que a 
performance seja positiva. No Brasil, por 
mais que esteja em um ritmo acelerado 
nesse quesito, existem ainda muitas 
dificuldades de expansão no comércio 
eletrônico do país que podem retardar 
um maior avanço no setor, são elas: defi-
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Gabriel Lima, CEO da Enext
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Verotthi Consultores seleciona Desenvolvedores 
e Analistas Técnicos de Negócios

A Verotthi Consultores, especializada em testes e engenharia de software, 
inicia a seleção de profissionais de TI para os cargos de Developer C# e 
Business Technical Analyst (BTA). Ao todo, são 11 vagas para atuação 
home office em projeto desenvolvido em conjunto com outros países, para 
multinacional líder em seu segmento. Para participar do processo seletivo, 
é necessário enviar currículo para o e-mail talentos@verotthi.com.br .
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que e desembarque são feitos nos terminais rodoviários do Tietê e de 
Curitiba, além do aeroporto Afonso Pena, com saídas diárias às 22h15 
e 23h, e às 10h15 e 11h nas segundas, quintas, sextas-feiras e sábados. 
As passagens possuem uma das faixas de preço mais acessíveis do mer-
cado - a partir de R$ 19,90 - e já estão disponíveis para compra no site 
(www.wemobi.me). O novo trajeto faz parte da estratégia de expansão 
da empresa, que já atua nos estados de São Paulo, Rio, Minas e, agora, 
Paraná. Desde o seu lançamento em julho, mais de 50 mil viagens foram 
comercializadas pela empresa. 

E - Linha de Crédito
O hub Ela Vence, projeto focado em capacitação, conexões, inovação 
e desenvolvimento econômico de mulheres brasileiras, fechou uma 
parceria com a fintech Parciom para oferecer crédito a taxas diferen-
ciadas para empreendedoras.A iniciativa prevê empréstimos de até 
R$ 50 mil com juros de 0,49% ao mês, com 6 meses de carência e 36 
meses para pagamento. Podem pleitear os recursos as MEIs e também 
Micro e Pequenas Empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões. O 
prazo para aderir vai até o próximo dia 31..As garantias são dadas com 
base nas operações de vendas efetuadas via cartão de crédito, débito 
e modalidade pré-paga. As parcelas mensais são fixas e serão pagas 
mediante descontos em recebíveis até o limite de 8%. Saiba mais em 
(www.elavence.com.br).

F - Ano letivo de 2020 
Ontem (23), foi o último dia letivo de 2020. Os 959.685 alunos das 1.095 
escolas da rede estadual da capital encerram as atividades escolares 
do ano. As aulas de 2021 recomeçam a partir do dia 1º de fevereiro. 
Por conta da pandemia, os estudantes tiveram de acompanhar as aulas 
remotamente, por meio do Centro de Mídias SP. Do total de escolas da 
rede estadual, 1.800 retomaram as atividades presenciais, totalizando 
cerca de 1,5 milhão de alunos atendidos. Os alunos que entregaram as 
atividades propostas neste ano serão aprovados para o próximo ano 
letivo, mas terão o aprendizado avaliado ao final de 2021. Os anos letivos 
de 2020 e 2021 serão considerados como um único ciclo contínuo. Por 
isso, a avaliação da aprendizagem será feita ao longo de oito bimestres 
(quatro de 2020 e quatro de 2021). 

G - Presença Internacional
A Petrobras vai racionalizar sua presença internacional em 2021, con-
siderando os três principais mercados de petróleo do mundo – Europa, 
América do Norte e Ásia. Desta forma, concentrará sua atuação comercial 
fora do Brasil nos escritórios de Roterdã, na Holanda, em Houston, nos 

A - A Voz do Brasil
Está aberta no site do Ministério das Comunicações a consulta pública 
sobre a flexibilização ou suspensão da transmissão do programa de rádio 
‘A Voz do Brasil’ em dias de grandes acontecimentos municipais, estaduais 
e nacionais, como em datas comemorativas. É a primeira vez desde a sua 
criação, em 1935, que o programa com notícias oficiais sobre os poderes 
da República, vai passar por uma consulta pública para ouvir a sociedade. 
As contribuições poderão ser feitas até o dia 19 de janeiro. Por lei, as 
emissoras de rádio são obrigadas a retransmitir, diariamente, o programa 
no horário entre 19h e 22h, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
Veja no link: (https://www.gov.br/participamaisbrasil/calendario-de-
flexibilizacao-e-dispensa-da-obrigacao-de-retransmitir-a-voz-do-brasil).

B - Comidas Prontas e Semi 
Após entrar em categorias como Mercado e Restaurantes, a Americanas 
expande ainda mais sua atuação no setor alimentício e lança o America-
nas Tá na Mesa. Em linha com os novos hábitos de consumo por conta 
da pandemia, a nova categoria aposta na saudabilidade e na praticidade 
do dia a dia, oferecendo aos clientes refeições, livres de conservantes, 
prontas e semiprontas (congeladas), e bebidas da marca própria Leven e 
de parceiros renomados no mercado. O Americanas Tá Na Mesa funciona 
por geolocalização e fica disponível aos clientes com estabelecimentos 
parceiros por perto. Para acessar basta clicar em “entrega em 3h” no site 
ou app da Americanas e digitar seu CEP. Caso o endereço seja elegível, o 
“Tá Na Mesa” ficará disponível com diversas opções de alimentos e bebidas.  

C - Experiências Seguras 
A Flapper, primeira empresa de aviação executiva sob demanda do Brasil e 
a Ingresse, plataforma que atua como principal canal de busca de entreteni-
mento diferenciado, promovem uma ação para proporcionar experiências 
seguras, que permitam aos seus clientes vivenciar a virada de ano de maneira 
consciente, unindo a segurança de viajar na aviação executiva aos eventos 
que seguem as normas locais de prevenção à Covid-19. A Flapper fornece 
fretamentos de aeronaves para todos os destinos de Réveillon com ingres-
sos para os eventos disponíveis na Ingresse. Para destinos específicos, há 
a opção de voos compartilhados além dos fretamentos. Com essa parceria, 
o objetivo da empresa será promover segurança e comodidade para a ida 
e volta dos passageiros, por meio de rotas da aviação executiva do país. 
Saiba mais em: (https://www.flyflapper.com/).

D - Operação de Ônibus 
A wemobi, plataforma de viagens de ônibus com experiência 100% 
digital, anuncia o lançamento do trecho São Paulo-Curitiba. O embar-

Estados Unidos, e em Cingapura. A iniciativa alinha-se às ações de redução 
de despesas corporativas dentro do plano de resiliência. As atividades 
comerciais da Petrobras Europe Ltd., em Londres, serão transferidas para 
a Petrobras Global Trading B.V., sediada em Roterdã. A mudança será 
iniciada no próximo trimestre e deverá ser concluída no segundo semestre 
de 2021. Com esta medida, a economia com a desativação de escritórios 
externos desde 2019 atingirá US$ 13,5 milhões por ano em 2021.

H - Práticas de E-commerce 
Pensando nos lojistas que querem expandir suas vendas pela Internet, 
a CRS Brands, tradicional indústria brasileira de bebidas, desenvolveu 
o guia “Criando um E-Commerce de Sucesso”, com as melhores práti-
ca de comércio eletrônico, com dicas valiosas e essenciais para se dar 
bem nos negócios. Disponibilizado gratuitamente, objetiva ser uma 
ferramenta de apoio aos negócios voltada para pequenos e médios va-
rejistas atendidos pelos distribuidores e atacadistas, que têm pouca ou 
nenhuma experiência em comércio eletrônico. Em linguagem simples 
de fácil leitura, o guia da CRS Brands explica como preparar o comércio 
virtual em cinco etapas. Interessados podem obter o ‘Guia Criando um 
E-Commerce de Sucesso’ solicitando pelo (Facebook/@crsbrands) ou 
(LinkedIn/@crsbrandsoficial). Saiba mais em (www.crsbrands.com.br).  

I - Banco para Adolescentes 
A Trampolin, fintech da categoria de Banking as a Service (BaaS), lançou 
neste ano o aplicativo NeagleBank, um banco digital voltado ao público 
jovem pré-bancarizado – que leva o nome de um canal no YouTube. Pelo 
aplicativo, jovens e adolescentes podem receber mesada, fazer trans-
ferências, comprar créditos para jogos online e ter seu próprio cartão 
de crédito pré-pago. A conta digital voltada sobretudo para menores 
de 18 anos ficou entre os apps de finanças mais baixados na Play Store 
e Apple Store no Brasil. A Instituição de Pagamento foi desenvolvida 
pela Trampolim em parceria com os youtubers Victor Trindade (Eagle) e 
Gabriel Soares (Neox). O NeagleBank conta com 7,6 milhões de inscritos 
e 1,4 bilhão de visualizações no YouTube. De 13 mil clientes, na fase 
de testes, o Neagle Bank saltou para 110 mil correntistas em outubro. 
Saiba mais: (https://www.neaglebank.com/).

J - Desenvolvedores Juniores
A Zup - empresa de tecnologia que há mais de dez anos atua na trans-
formação digital de grandes companhias - criou o programa Orange 
Talents para contratar mais de 500 desenvolvedores juniores que irão 
colocar a mão na massa em projetos reais e soluções tecnológicas para 
o Banco Itaú, a maior instituição financeira da América Latina, além de 
repensarem modelos de negócios escaláveis e complexos. Os candidatos 
devem estar no início da jornada em tecnologia, ter acima de 18 anos 
e disponibilidade para trabalhar em tempo integral. As etapas online 
do processo consistem em preencher um formulário de fit cultural e 
técnico, criar um case em formato de texto, um teste técnico de desen-
volvimento e programação, além de uma apresentação final. Não será 
avaliada experiência profissional anterior, nenhum idioma é mandatório, 
idade, gênero etc. A página oficial do programa para os que quiserem 
se inscrever é: (zup.com.br/Orange-Talents). 

Natal a distância,
Natal na pandemia

Está acabando um 
ano que iniciou com 
um vírus distante, 
que veio bagunçar 
nossas certezas e 
planos

Estamos há meses 
variando desde com-
portamentos nega-

cionistas, justificando riscos 
por não suportar encarar a 
mudança no mundo real, 
a forçar a mudança subje-
tiva – passando por com-
portamentos adaptativos, 
resilientes, protetivos – até 
medo, angústia, agressivi-
dade e estresse.

Dezembro traz habitual-
mente a reflexão, o fecha-
mento do ciclo que vivemos 
e o preparo do novo. É uma 
época de demanda maior 
por ajuda psicológica por 
depressão, ansiedade, lu-
tos... e mais do que nunca 
as pessoas precisam falar, 
ter seu sofrimento acolhi-
do, partilhar experiências 
e vivências, principalmen-
te, reforçar seus recursos 
internos. Muitos canais de 
atendimento foram disponi-
bilizados e, de toda forma, 
essa época natalina nos 
remete a contactar nosso 
canal íntimo. 

Estamos falando de adul-
tos que também são res-
ponsáveis pelas crianças, 
que também precisam ser 
acolhidas nos seus pedidos 
ao Papai Noel; crianças que 
trazem para nós, ao vivo, o 
Menino Jesus; que simboli-
zam o futuro neste contexto 
que construímos para elas; 
principalmente precisam 
ser amadas e protegidas 
nas suas necessidades de 
desenvolvimento: comida, 
afeto, segurança, alegria, 
aprendizado, movimento, 
espaço.

Também estamos falan-
do dos idosos que podem 
procurar e selecionar, 
dentro da sua grande vi-
vência, suas qualidades, 
otimizá-las, compensando 
as perdas naturais do en-
velhecer. Como psicóloga 
profissional de saúde, su-

giro então para um Feliz 
Natal essas dicas:

Usar máscara – e prestar 
atenção nas nossas coti-
dianas camuflagens que 
podem atrapalhar nosso 
autoconhecimento; higie-
nizar mãos e ambientes – e 
perceber o que atrapalha 
nosso brilhar, nossa límpida 
luz interior; e distanciamen-
to social - vamos nos afastar 
de relações tóxicas, vamos 
reforçar ligações afetivas 
construtivas, valorizar o 
que se constrói junto e para 
todos.

Vamos ser capazes de 
perceber o caminho de evo-
lução do qual participamos, 
recalcular a rota frente ao 
que foge do nosso controle, 
agradecer o apoio, vibrar 
com cada passo, unir ciência 
e espiritualidade, com ética 
e compromisso com nossa 
espécie e nosso planeta.

Propomos aceitar que 
somos incompletos – daí 
podemos ser criativos!; 
somos parte da natureza  - 
daí nossa responsabilidade 
em transformá-la e a nós 
mesmos; somos movidos a 
encantamento – daí a alte-
ridade a nos ressignificar, 
o olhar do outro em nosso 
olhar sobre nós. A diver-
sidade como caminho de 
inovação e não de ameaça... 
que podemos nos ressignifi-
car – e à pandemia – a todo 
momento!

Este ano tem sido uma 
surpresa com aspectos que 
não percebemos à primeira 
vista: a solidariedade e o cui-
dado um com o outro. E nos 
mostrou “que a importância 
de uma coisa há que ser 
medida pelo encantamento 
que a coisa produz em nós”, 
como diz Manoel de Barros 
em “Memórias Inventadas 
– A Infância”.

Que, como diz a música/
poema “Canção Amiga”, 
de Drummond e Milton:  
“Minha vida, nossas vidas, 
formam um só diamante” 
e que esta seja a joia que 
ostentemos em 2021

(*) - É Professora-Mestra 
em Psicologia da Universidade 

São Judas.

Roseine Fortes Patella (*)

O cidadão deve pesquisar os preços das mercadorias, formas de 
pagamento e evitar compras por impulso.

Além dos cuidados 
contra a pandemia da 
Covid-19, como evitar 

aglomerações, o cidadão 
deve pesquisar os preços 
das mercadorias, formas de 
pagamento e evitar compras 
por impulso. 

Pelas recomendações 
do Procon-SP, o consumi-
dor deve ficar atento na 
apresentação dos preços 
dos produtos expostos 
nas vitrines das lojas, que 
devem informar o valor à 
vista. Se forem vendidos 
a prazo, devem informar 
o número de parcelas e 
as taxas de juros. Os es-
tabelecimentos não são 
obrigados a fazer a troca 

FGTS poderá 
ser recolhido 
com Pix 

A partir de janeiro, o 
FGTS poderá ser recolhido 
por meio do Pix, anunciou 
o diretor de Organização 
do Sistema Financeiro e de 
Resolução do Banco Central 
(BC), João Manoel Pinho 
de Mello. Ele declarou que 
o BC fechou um acordo de 
cooperação técnica com 
a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho para 
permitir o recolhimento por 
meio do novo sistema de pa-
gamentos instantâneo. E não 
será necessário estabelecer 
convênios entre a empresa e 
um banco, como ocorre hoje.

A novidade está prevista 
para entrar em funciona-
mento em janeiro e será 
lançada junto com o FGTS 
Digital. A nova plataforma 
pretende centralizar a apu-
ração, a cobrança, o reco-
lhimento e o lançamento 
das contribuições para o 
Fundo de Garantia. O novo 
sistema reduzirá custos para 
as empresas. Isso porque os 
empregadores deixarão de 
emitir cerca de 70 milhões 
de guias de recolhimento por 
ano e poderão acompanhar 
digitalmente o pagamento e 
a destinação das contribui-
ções (ABr).
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Consumidor deve ter cautela para 
evitar problemas com compras de Natal
Os consumidores que deixaram para comprar os presentes de Natal na última hora devem ficar atentos 
para não ter problemas com a compra dos produtos

dias para itens duráveis. Em 
todas as compras, o Procon 
recomenda que a nota fiscal 
seja exigida. Também ressal-
ta que o consumidor deve 
evitar compras no comércio 
informal. 

Quem optar em fazer 
compras pela internet como 
forma de fugir das aglomera-
ções em shoppings e feiras 
também deve ter alguns cui-
dados para evitar problemas 
com os presentes. O prazo de 
entrega deve ser observado 
pelo cliente antes da compra. 
No caso de arrependimento, 
independente do motivo, o 
prazo de troca é de sete dias, 
contados a partir da entrega 
do produto (ABr). 

de mercadorias que não 
apresentaram defeitos. No 
entanto, os lojistas acabam 
adotando esta prática para 
não perder o cliente. 

No caso de defeito, o Códi-
go de Defesa do Consumidor 
(CDC) definiu o prazo de 30 
dias para reclamações sobre 
produtos não duráveis e 90 

Gastos do governo contra 
pandemia somaram R$ 620,5 bi

R$ 60,2 bilhões. Em terceiro, 
veio o programa de suspensão 
de contratos e de redução de 
jornada, com R$ 51,5 bilhões.

A equipe econômica revisou 
para baixo a estimativa de défi-
cit primário do governo federal 
neste ano. A projeção caiu de 
R$ 844,6 bilhões para R$ 831,8 
bilhões. Quase toda a diferença 
decorreu do remanejamento 
de R$ 11,6 bilhões em restos 
a pagar e em reabertura de 
crédito para o próximo ano. 
Para o próximo ano, a meta de 
déficit primário corresponde a 
R$ 247,2 bilhões para o Gover-
no Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central). A meta inclui os R$ 
20 bilhões para a compra das 
vacinas.

Em linha com estimativas 

recentes apresentadas pelo 
Ministério da Economia, o 
relatório considera retração 
de 4,5% da economia brasi-
leira em 2020 e alta de 3,2% 
em 2021. A dívida bruta deve 
encerrar o ano em 93,3% 
do PIB, contra estimativa 
anterior de 94,4%. A proje-
ção para a dívida líquida foi 
mantida em 66,5% do PIB. 

Apesar do repique de 
casos da Covid-19 no fim 
do ano, o secretário espe-
cial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, informou que o 
governo não pretende pror-
rogar medidas de estímulo 
econômico. Por enquanto, a 
equipe econômica pretende 
apenas concentrar-se no 
plano de imunização e nos 
restos a pagar (ABr).

A compra das vacinas consumirá R$ 20 bilhões em créditos 
extraordinários do orçamento de 2021.

Os gastos do governo 
federal relacionados ao 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 somaram R$ 
620,5 bilhões, divulgou 
a Secretaria Especial de 
Fazenda do Ministério da 
Economia. Desse total, R$ 
588,9 bilhões afetarão o 
déficit primário neste ano, e 
R$ 31,6 bilhões impactarão 
as contas públicas em 2021. 
A maior parte dos R$ 31,6 
bilhões que serão gastos no 
próximo ano diz respeito à 
compra das vacinas, que 
consumirá R$ 20 bilhões em 
créditos extraordinários do 
orçamento de 2021. 

Os R$ 11,6 bilhões res-
tantes referem-se a restos 
a pagar (verba de um ano 
carregada para o exercício 
seguinte) para três minis-
térios – Cidadania, Saúde e 
Trabalho e Previdência – e 
à reabertura de um crédito 
para o Ministério da Saúde. 
Em relação às despesas 
executadas neste ano, a 
maior parte destinou-se ao 
pagamento do auxílio emer-
gencial, que consumiu R$ 
321,8 bilhões. Em segundo 
lugar, veio o programa de 
socorro a estados e muni-
cípios, com desembolsos de 
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A estrela brilhante
Há muito tempo 
a humanidade 
se esmera em 
exterminar o próprio 
futuro, a começar 
pela destruição da 
natureza

Quase oito bilhões 
de seres humanos 
estão sintonizados 

de forma errada perante as 
leis da natureza ou da Cria-
ção. Aumenta a turbulência 
porque as consequências 
estão pipocando por todos 
os lados, na vida de cada um, 
nas famílias, nas empresas 
e nos países agravando a 
situação geral. Acelera-se 
a decadência humana. O 
século 20, com suas guerras 
sangrentas, foi um tempo 
em que ainda havia previ-
sibilidade. 

Os seres humanos pla-
nejavam e seus objetivos 
iam sendo alcançados sem 
grandes embaraços. É la-
mentável que grande parte 
desses planos não visavam 
o bem geral e o progresso 
real. Tudo caminhava para 
que a reciprocidade natural 
da Criação passasse a se 
manifestar de forma mais 
rápida. Surgiu o conceito 
VUCA, sigla em inglês 
significando as aceleradas 
transformações: Volatility 
(volatilidade), Uncertainty 
(incerteza), Complexity 
(complexidade) e Ambigui-
ty (ambiguidade).

Essa nova interpretação 
da realidade mostra a ace-
leração das consequências 
decorrentes das resoluções 
tomadas que até então se 
processavam mais lenta-
mente, mas que hoje têm 
eclosão. As resoluções são 
as sementes que logo pro-
duzem os frutos, bons ou 
maus, conforme o querer 
envolvido. Tudo se agrava 
com a falta de responsa-
bilidade de homens e mu-
lheres em seu querer e em 
suas resoluções. É preciso 
uma nova sintonização, o 
fortalecimento da vontade 
de melhorar as condições 
gerais de vida e de aprimo-
ramento.

A humanidade está com o 
foco voltado para a vacina 
como o meio para a inter-
rupção da continuação e 
evolução da pandemia de 
forma que tudo possa vol-
tar a ser como era antes do 
alastramento da Covid-19. A 
cada dia surgem novas infor-
mações impactantes como 
a da mutação do vírus que 
está ocorrendo na Inglater-
ra. Já que está difícil a volta 
ao velho normal é preciso 
pensar em alternativas para 
que a vida prossiga afastada 
da indolência espiritual. 

Ficar parado esperando 
quebrará a cadeia da eco-
nomia, fazendo-a parar. Não 
podemos parar de produzir 
pão, de educar as crianças 
e de seguir em frente com 
todos os cuidados neces-
sários. Quando a estrela 
da promessa brilhou sobre 
Belém, a Luz deveria ter 
se firmado na Terra. As 
trevas dominavam os seres 

humanos levando-os a se 
rebaixar cada vez mais. O 
Criador, a Luz, enviou o Seu 
filho encarnado em Jesus 
para desobstruir o canal 
encoberto pelas trevas. 

A humanidade recebeu 
Jesus com hostilidade, mas 
o canal da Luz ficou aber-
to, dando forças aos seres 
humanos que procuram a 
Luz da Verdade com sin-
ceridade.

No Brasil, nota-se algu-
ma melhora e tentativa 
de mudar ou atenuar o 
comportamento corrupto 
que nas últimas décadas 
se generalizou entre os 
poderes. A democracia 
brasileira vai mal devido às 
manipulações dos políticos 
astutos que só se lembram 
dos eleitores que moram em 
regiões precárias na época 
das eleições, oferecendo 
cerveja e churrasco para 
conseguirem seus votos. 

Falta interesse para elevar 
o nível geral da população, o 
que torna inevitável a deca-
dência do país. Fornecemos 
matéria-prima e alimentos, 
adquirindo os importados 
com dólar artificialmente 
barato, enquanto a indústria 
submerge. Permanecemos 
sem autossuficiência finan-
ceira. Estamos enfrentando 
uma grande crise moral. 
Chegamos ao limite da 
desfaçatez na exploração 
dos recursos naturais e fi-
nanceiros do país. Qual seria 
a fórmula para evitar uma 
decadência ainda maior? 

Que o digam nossos ilus-
tres políticos. Temos 513 
deputados federais, mais 
senadores, mais deputados 
estaduais, vereadores, pre-
feitos, governadores, juízes, 
todos bem qualificados. 
Que espécie de Brasil eles 
querem para a população? 
A história está num vai e 
vem. Veio o neoliberalismo 
pregando o estado mínimo 
e privatizações, afinal os 
Estados tinham dívidas a 
pagar. 

Hoje muito se fala em 
governo mundial em subs-
tituição aos políticos cor-
ruptos; em padronização 
do consumo e do compor-
tamento cerceando as indi-
vidualidades e liberdades. 
Falta fortalecer nos jovens 
a vontade de construir um 
mundo decente. A essência 
do ser humano, que vem 
sendo erodida há séculos, 
poderá ser extinta total-
mente. A alma, já indolente, 
vai ficando cada vez com 
menos espaço para atuar. 

Necessitamos de líderes 
empenhados no benefi-
ciamento do planeta e no 
aprimoramento da nossa 
espécie que deveria ser res-
ponsável pela humanização 
da tecnologia, mas que em 
vez disso está se tornando 
mecânica, com pouca inspi-
ração e nenhuma intuição. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). É autor dos 

livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; 2012...e depois?; 

Desenvolvimento Humano; O Homem 
Sábio e os Jovens, entre outros. 

E-mail: (bicdutra@library.com.br); 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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O produto também funciona de 
forma autônoma, sem a necessidade 

de conexão com a internet.

A quarta revolução industrial, cha-
mada de Indústria 4.0, ganha um forte 
aliado para a gestão das máquinas, em 
tempo real, permitindo que possam 
se comunicar com qualquer software 
de gestão ou aparelho celular, através 
do Horímetro WI-FI. O produto, que é 
inédito no mundo, está causando for-
te interesse das indústrias nacionais, 
pois elimina vários entraves na gestão 
da produção, principalmente com a 
integração dos tempos e paradas de 
trabalho junto aos sistemas de gestão. 

O aparelho já foi registrado no 
Instituto Nacional da Propriedade 
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Oferecer qualidade no atendimento é uma forma 
de encantar os clientes.

Annelise Beltrão (*)

Depois do turbilhão 
de emoções vividos 
nos últimos meses, o 

mundo não vai voltar a ser 
mais o mesmo. O compor-
tamento do cliente mudou 
juntamente com as proje-
ções dele para o futuro. 

Dessa forma, a comu-
nicação passou a ser a 
ferramenta mais poderosa 
para ajudar as empresas a 
se relacionarem com seus 
cliente nesse novo cenário. E 
para que essa comunicação 
seja realmente eficaz, tão 
importante quanto falar é 
saber ouvir e compreender 
o outro. No entanto, estatís-
ticas apontam que 70% dos 
clientes que não retornam 
aos estabelecimentos para 
uma segunda experiência 
alegam que o motivo foi 
o mau atendimento. E os 
clientes que retornam, não 
são valorizados. 

Pelas pesquisas, apenas 
2% dos clientes que voltam 
a comprar recebem algum 
tipo de bonificação ou cor-
tesia. Ao contrário do que 
muitos pensam, o Brasil não 
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Saber encantar um cliente é o 
novo diferencial nos negócios
Diante de um novo comportamento provocado pela pandemia, a comunicação baseada na emoção e na 
empatia é a forma mais eficaz de promover o melhor atendimento e encantar o cliente

humanização da marca e 
do atendimento, para que 
consiga se aproximar ainda 
mais do seu cliente. Todos 
nós temos capacidade para 
encantar, mas é preciso 
sair do modo automático 
pelo qual percebemos o 
mundo. Se comprometa 
com a felicidade do seu 
cliente e com a felicidade 
da sua equipe. 

Escute, pondere, avalie, 
pesquise outras histórias 
semelhantes e não deixe 
de lado histórias muito di-
ferentes da sua. Inspire-se 
em bons exemplos e comece 
agora.

Por fim, destaco no e-book 
“100 dicas de Encantamento 
para aplicar no seu Negócio” 
que o Encantamento não 
tem uma fórmula mágica, 
mas ele nasce e se desenvol-
ve naqueles que se dispõem 
a olhar com generosidade 
para si mesmo, para a equi-
pe e para o cliente. Para 
baixar o e-book acesse: 
(https://go.hotmart.com/
B44481651D).

(*) - É jornalista, especialista 
em marketing estratégico e de 

relacionamento.

é o país mais simpático do 
mundo, ficando em 15° lugar 
em uma pesquisa realizada 
sobre bom atendimento. A 
emoção interfere de forma 
decisiva na qualidade e na 
assertividade da comunica-
ção, aumentando o seu po-
tencial, auxiliando a empresa 
a diminuir conflitos e a achar 
o equilíbrio ideal na arte de 
se relacionar. 

Oferecer qualidade no 
atendimento é uma forma 
de encantar os clientes. Cada 
vez mais, especialmente 
agora nesse novo cenário 
que estamos vivendo, é pre-

ciso ter empatia, olhar com 
atenção, se colocar no lugar 
do outro para entender onde 
seu produto ou serviço pode 
se encaixar na vida daquela 
pessoa ou daquele grupo de 
pessoas. Encantar não é ven-
der, mas saber surpreender. 
Para encantar, é preciso ter 
disposição para perceber, 
sentir e se conectar com o 
outro. 

Na era da inteligência 
artificial, é extremamen-
te importante a empresa 
investir no digital, usar 
e abusar da tecnologia, 
mas não deixar de lado a 

(*) Ronaldo Nuzzi

A palavra Consumer Experience está na moda, quase 
como um mantra. Mas o que significa esse conceito? 
Simples de dizer: atender o cliente com o que ele deseja, 
no momento que precisa e da forma como espera ser 
atendido. Difícil de realizar: a maioria das pessoas busca 
atendimentos personalizados e se satisfazem com coisas 
diferentes. O conceito ganhou bastante exposição com o 
advento do Marketing Digital. 

Para valer a pena o investimento na internet, temos de 
saber quem é a “persona” com quem estamos interagindo. 
Sem isso, o custo de uma campanha se torna astronômico. 
Mas o conceito existe desde sempre: “Quem é o seu cliente  
e como satisfazê-lo?”. Uma empresa de serviços nunca terá 
uma segunda chance para uma primeira boa impressão. 
Se não gostamos de um detalhe do atendimento, logo a 
classificamos de ruim. Mas nem todas se prepararam para 
esse novo mundo de “bom” ou “ruim” na era digital. 

Tente entrar, por exemplo, em um site de e-commerce  
para mudar uma reserva ou alterar uma compra online. 
Em geral você acaba em uma ligação telefônica muitas 
vezes com atendentes mal preparados. As empresas, 
sem exceção, precisam testar 100% os seus serviços de 
atendimento. Se existe um site, tem que ser feito para 
funcionar corretamente. Diversas plataformas online têm 
sido desenvolvidas por analistas de sistemas e muitas 
vezes por um único programador. Não há controle da 
qualidade das informações inseridas e da interação com 
o usuário. 

Recentemente, precisei alterar em um site uma passagem 
aérea. Fui direcionado para uma fila virtual onde seria o 
174º. Que experiência do cliente resiste a isso? Qual a 
sensação de saber que há 174 pessoas na sua frente? É 
para que o cliente desista? Por que não informar o tempo 
de espera com opção de retorno de ligação? Ou colocar um 
relógio que fosse reduzindo o tempo? Tudo isso me acal-
maria, mantendo-me conectado à espera do atendimento. 

As empresas investem muito em marketing institucional 
e esquecem de alocar recursos no “acompanhamento da 
experiência do cliente”. Ou seja, colocar um especialista 
para verificar os processos e entender o que poderia dar 
errado, virtual ou presencialmente, criando alternativas 
quando isso ocorresse. A Lei de Murphy é uma das cer-
tezas da vida: sempre vai dar alguma coisa errada e será 
no pior momento possível. 

No processo de atendimento sempre há a possibilidade 
de respostas insatisfatórias para o que o cliente precisa 

Para valer a pena o investimento na internet temos de saber 
quem é a “persona” com quem estamos interagindo.
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Consumer Experience: 
sem entender não dá para atender

ou deseja. Se sabemos disso, por que não desenvolver 
processos para amparar o cliente quando algo de errado 
acontece? É fundamental que esse trabalho de identifi-
cação da qualidade do serviço prestado seja feito por um 
profissional especialista e independente. O objetivo não 
é justificar motivos pelos quais as coisas não funcionam 
mas fazer uma auditoria nos processos para entender se 
a forma como o serviço foi concebido atende às expec-
tativas dos clientes. Caso não atenda às demandas, que  
essa avaliação aponte soluções. 

Nesse sentido, um serviço que é muito popular fora 
do Brasil, e está ganhando corpo no País, é o do ‘Cliente 
Oculto’. É uma simulação de compra, por um profissional, 
que identificará se todas as fases que foram desenhadas 
para a execução do atendimento ao cliente estão sendo 
seguidas e de que forma. Quanto mais natural for a simula-
ção, melhor o resultado da análise do trabalho. Já existem 
plataformas tecnológicas que permitem a comparação das 
análises de fases de processos de compra com os serviços 
realizados pela rede. É possível em um site acompanhar a 
experiência do cliente nos serviços ofertados pela empresa, 
identificando como melhorar todas as fases.  

Para atender, é preciso se colocar constantemente no 
lugar do cliente. Vivenciar suas possíveis frustrações e 
projetar as mais difíceis tormentas. O tal bordão de vestir 
a camisa não pode ser algo apenas de discurso protocolar. 
É preciso que gestores implantem nas empresas a verda-
deira essência do Consumer Experience: entregue a seus 
clientes aquilo que você adoraria receber e teria imensa 
satisfação em elogiar. 

(*) - Consultor com mais de 30 anos de experiência em consultoria empresarial. 
OPM pela Harvard Business School, CEO da Thompson Management Horizons, 

é líder em projetos de redes de distribuição para a indústria 
automobilística (www.tmh.com.br).

Produto permite que máquinas enviem e-mails e alertas
Industrial (INPI), concedendo 
exclusividade de invenção e pro-
dução à Rede Industrial. De acordo 
com o diretor da Rede Industrial, 
Abrahão Lima, o Horímetro WI-FI 
é uma ferramenta moderna e de 
transmissão de dados que contro-
la o tempo de funcionamento ou 
trabalho de máquinas, veículos, 
processos e serviços, de qualquer 
lugar do mundo. 

“Ele tem recursos de envio progra-
mado de e-mails ou de arquivos por 
FTP, informando, automaticamente, 
e de forma programada, o momento 

para a execução de manutenção pre-
ventiva. O Horímetro WI-FI monitora 
o acúmulo de horas trabalhadas ou 
não trabalhadas, pela máquina ou 
pelo processo, o que torna a gestão 
muito mais dinâmica e confiável, 
possibilitando inúmeras tomadas 
de decisão em tempo real”, explica. 

Segundo Lima, o produto também 
funciona totalmente de forma autô-
noma, sem a necessidade de cone-
xão com a internet. “A transmissão 
ou envio dos dados ocorre através 
de Wi-Fi, de forma programada ou 
quando houver sinal disponível, 

porém, seu funcionamento pode 
ser 100% off-line, e não há risco de 
perda de dados caso não haja uma 
conexão, pois os dados são gravados 
na memória interna do aparelho”. 

O diretor da empresa reforça que 
seu acionamento é 100% automático 
e que seu uso é ideal para registro de 
horas trabalhadas em veículos, empi-
lhadeiras, compressores, geradores, 
pontes rolantes, gruas e guindastes, 
fornos, entre outras máquinas. O 
aparelho já está disponível no mer-
cado nacional através do site (www.
horimetro.com.br).
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MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07/12/2020
Data, Hora e Local : No dia de 07 dezembro de 2020, as l0h00min, na sede da Companhia, localizada na ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913, 
reuniram-se as acionistas. Convocação e Presença: Convocação dispensada diante da presença da totali-
dade dos acionistas, nos termos do § 4° do art. 124 da Lei n° 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas e verificado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram instalados os 
trabalhos. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Koichi Nagashima; Secretário: Sr. Tomohito Matsumoto. 
Ordem do Dia: Deliberar acerca do pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio no exercício 
de 2020, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, 
após deliberarem sobre as matérias da ordem do dia, aprovaram, sem ressalvas o pagamento de juros sobre 
o capital próprio aos acionistas, no exercício de 2020, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
na proporção de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0629 por ação, 
cabendo a cada acionista os montantes abaixo: - Marubeni Corporation R$ 4.999.036,50; - Koichi Nagashima 
R$ 963,50. A administração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias 
ao devido cumprimento da deliberação ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Confere com o original lavrado em 
livro próprio. Mesa: Koichi Nagashima - Presidente, Tomohito Matsumoto - Secretário. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 532.952/20-0 em 15/12/2020.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27/10/2020
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 27 de outubro de 2020, reuniram-se os acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em 
razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas 
lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - 
Sr. Koichi Nagashima, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi, Diretor da 
Companhia. Ordem do dia: Deliberar acerca de: I) a nomeação do Sr. Masahiro Miyokawa ao cargo 
de Diretor da Companhia em substituição ao Sr. Taro Matsugasako, do Sr. Takeki Ode ao cargo de 
Diretor da Companhia em substituição ao Sr. HIROSHI TSUJI, e do Sr. Shinjiro Kanda ao cargo de 
Diretor da Companhia; II) a renúncia dos Srs. Hiroshi Tsuji e Taro Matsugasako; e III) a indicação do 
Sr. Tomoharu Suzuki ao cargo de diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria 
da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, I) a nomeação do Sr. Masahiro 
Miyokawa, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte nº TR5713663, expedido pelo Governo 
Japonês, RNM nº F298193V, inscrito no CPF sob o nº 108.932.141-40, com endereço comercial na 
Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor, junto à matriz 
em São Paulo/SP em substituição ao Sr. Taro Matsugasako; do Sr. Takeki Ode, de nacionalidade 
japonesa, portador do Passaporte nº TS2965827, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº V459991S, 
inscrito no CPF sob o nº 060.177.247-46, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 11º 
andar, sala 1109, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretor, junto à filial do Rio de Janeiro/RJ, em 
substituição ao Sr. Hiroshi Tsuji; e do Sr. Shinjiro Kanda, de nacionalidade japonesa, portador do 
Passaporte nº TS0005649, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F298001T, inscrito no CPF sob 
o nº 244.737.388-09, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela Vista, São 
Paulo - SP, para o cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP; II) a aceitação da renúncia dos 
Srs. Hiroshi Tsuji e Taro Matsugasako aos cargos de Diretor da Companhia a partir das datas de 
30/04/2020 e 06/06/2020, respectivamente, fazendo constar em ata o agradecimento dos acionistas 
por seus préstimos à companhia; e III) indicação do Sr. Tomoharu Suzuki, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR3646788, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, junto 
à filial do Rio de Janeiro/RJ, ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido 
cargo encontram-se condicionadas à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral 
de Imigração e obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura 
da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: 
Koichi Nagashima - Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Cor-
poration - p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 543.902/20-1 em 21/12/2020.

Processo construtivo pode ser até 12% mais barato que o convencional.

O setor de 
construção civil está 
constantemente 
em busca de meios 
para melhorar seus 
processos, buscando 
alternativas diferentes 
e benéficas para 
torná-los mais 
rápidos e com 
qualidade

Quando falamos em 
novas formas de 
construir, pode-

mos citar as paredes de 
concreto: estrutura e ve-
dação formadas por um 
único elemento moldado 
in loco. Essa solução 
construtiva pode ser uti-
lizada na construção de 
casas térreas, sobrados, 
edifícios de até cinco 
pavimentos padrão e, 
em casos especiais, em 
edifícios com até trinta 
pavimentos.

 
Fábio Camargo, diretor 

da Camargo Química, 
explica que o mais inte-
ressante desta tecnolo-
gia é a racionalidade e 
o custo competitivo que 
pode agregar às obras. 
“Este modelo de cons-
trução permite fazer um 
planejamento completo 
e detalhado da obra. 
Ele reduz as atividades 
artesanais e improvisa-
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Hire SP 2 Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ 29.271.544/0001-70 - NIRE 35.235.146.853

Deliberação Social para Redução de Capital Social
Pelo presente instrumento: Hire Capital Ltda., CNPJ/MF 26.728.193/0001-95, (“Hire Capital”); H3par Participações Ltda., CNPJ/MF 
09.000.574/0001-34, (“H3Par”); Provence Investimentos S.A., CNPJ/MF 18.005.109/0001-87, (“Provence”); Mamon Participações e 
Empreendimentos Ltda., CNPJ 12.968.338/0001-10, (“Mamon”); Marcos Alberto Lederman, RG 12.396.303-5 SSP/SP e CPF 054.398.358-
73, (“Marcos”); Adolfo Bobrow, RG 7.459.787-5 SSP/SP e CPF 031.185.718-37, (“Adolfo”); Jairo Waiswol, RG 16.151.815-1 SSP/SP e 
CPF 045.380.548-52, (“Jairo”); BMMB Veritas Investimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 17.886.759/0001-16, (“BMMB”); Guilherme 
Schvartsman, RG 44.083.977-4 SSP/SP e CPF 370.035.498-32, (“Guilherme”); Daniel Eduardo Mehler, RNE W199768-K CGPI/DIREX/
DPF e CPF 011.785.748-30, (“Daniel”); Lowe Participações Societárias Ltda., CNPJ/MF 10.820.217/0001-00, (“Lowe”); Rodrigo Amorim 
Ribeiro de Moraes, RG 2541461 SSP/PE e CPF 373.094.984-53, (“Rodrigo”); Melzzy Participações Eireli, CNPJ 17.959.182/0001-25, 
(“Melzzy”); e Adoke Incorporadora e Construtora Ltda., CNPJ/MF 13.535.989/0001-80, (“Adoke”); Na qualidade de únicos sócios da Hire 
SP 2 Empreendimentos e Participações Ltda., (“Sociedade”), têm entre si, justos e acordado o quanto segue: 1 - Redução do Capital 
Social: 1.1. Os sócios, por unanimidade, resolvem reduzir o capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo para a consecução 
dos objetivos sociais. Desta forma, o capital social passará de R$ 4.000.000,00 para R$ 80.000,00 com uma redução efetiva de R$ 
3.920.000,00. 1.2. Em decorrência da redução de capital social, os sócios, por unanimidade, aprovam o cancelamento de 3.920.000 
quotas sociais, no valor de R$ 1,00 cada, totalizando o valor de R$ 3.920.000,00, na proporção de suas respectivas participações no 
quadro social da Sociedade, conforme quadro abaixo: Sócio - Quotas – Pré Redução - Quotas Canceladas - Quotas – Pós Redução: 
Hire Capital - 1 - 0 - 1; H3Par - 1.356.725 - 1.329.591 - 27.134; Provence - 467.837 - 458.480 - 9.357; Mamon - 374.269 - 366.784 
- 7.485; Marcos - 350.877 - 343.859 - 7.018; Adolfo - 233.918 - 229.240 - 4.678; Jairo - 233.918 - 229.240 - 4.678; BMMB - 233.918 - 
229.240 - 4.678; Guilherme - 233.918 - 229.240 - 4.678; Daniel - 116.959 - 114.620 - 2.339; Lowe - 163.743 - 160.468 - 3.275; Rodrigo 
- 116.959 - 114.620 - 2.339; Melzzy - 70.175 - 68.771 - 1.404; Adoke - 46.783 - 45.847 - 936; Total: 4.000.000 - 3.920.000 - 80.000. 
1.3. Em virtude do cancelamento das 3.920.000 quotas sociais, a Sociedade pagará o valor de R$ 3.920.000,00 aos sócios, na proporção 
de suas respectivas participações no quadro social da Sociedade, no prazo de até 60 meses. E assim, por estarem justas e contratadas, 
as partes assinam o presente instrumento, em 03 vias de igual teor e para o mesmo fim. SP, 22/12/20. Hire Capital Ltda. por: Fernando 
Vanossi; H3par Participações Ltda por: Gabriel Heilberg; Provence Investimentos S.A. por: Thomaz Brunetti de Abreu Figueiredo e Vitor 
Morais Morosine; Mamon Participações e Empreendimentos Ltda. por: Henri Rene Christian Stad e Richard Gabriel Stad; Marcos Alberto 
Lederman; Adolfo Bobrow; Jairo Waiswol. BMMB Veritas Investimentos Imobiliários Ltda. por: Thiago Antonio Dias e Renato José Mirisola 
Rodrigues; Guilherme Schvartsman; Daniel Eduardo Mehler; Lowe Participações Societárias Ltda. por: Romero Venâncio Rodrigues Filho; 
Rodrigo Amorim Ribeiro de Moraes; Melzzy Participações Eireli por: Denis Donaire Junior; Adoke Incorporadora e Construtora Ltda. por: 
Fernando Vanossi. Administradores: Gabriel Heilberg; Fernando Vanossi.

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

1.440 MINUTOS 
UM ANO À FRENTE

Claudio Zanutim (*)

Ufa! Que ano este de 2020, para muitos, ex-
traordinário. Para outros muitos, foi fantástico, 

para outros desafiador e cheios de obstáculos. 
Para alguns, um desastre tremendo e um ano para 
esquecer. Contudo e apesar de 2020, quero deixar 
alguns insights para você, leia este artigo...

Você faz parte daquele grupo de pessoas que 
deixa tudo para a última hora? O final do ano chegou 
e lá estava você correndo dentro do supermercado 
atrás dos ingredientes da sua ceia, percorrendo as 
lojas que estavam quase fechando em busca dos 
presentes e atrasado com o preparo dos pratos?

 Você se enquadra no maldito mantra popular: O 
povo brasileiro faz tudo no último momento?

Se sua resposta for sim, talvez, ou quem sabe, 
eu tenho uma boa notícia para você. Isso não é 
tão ruim assim!

Um estudo baseado na Neurologia mostrou que 
quando o assunto é deixar para a última hora, nem 
tudo se trata de pouco caso, desinteresse ou 
procrastinação. 

Contrariando o “modo politicamente correto” e 
seus termos, existem inúmeras pessoas que se 
sentem excitadas com a falta de tempo e devido a 
isso produzem mais e melhor na última hora. 

Uau, talvez você esteja chocado (a) não é mesmo?  
Mas sim, o jeitinho brasileiro não é tão vilão assim. Fato!

Alguns estudos mostram que a falta de tempo, 
para algumas pessoas, estimula o aumento da 
liberação de noradrenalina (é um hormônio e 
também um neurotransmissor do sistema ner-
voso simpático que é responsável por diversas 
funções no corpo. A função primordial do seu 
mecanismo de ação é preparar o corpo para uma 
determinada ação. Por isso, é conhecida como 
uma substância de "luta ou fuga"), possibilitando 
que o organismo tenha uma resposta rápida às 
situações de emergência.

Isso explica o porquê de muitas pessoas se darem 
bem nas provas, mesmo estudando apenas na véspera 
do concurso, por exemplo. Desvenda como elas obtêm 
sucesso em relatórios elaborados em cima da hora ou 
esclarece como os comércios atingem seus maiores 
lucros em dia mais atípicos como o dia 01 de janeiro. 

Afinal de contas, quem está certo, a formiga que 
se prepara para o inverno e estoca seu alimento 
com antecedência ou a cigarra saltitante que não 
tem preocupação nenhuma com o futuro?

Não existe certo ou errado, o que existe são 
organismos e perfis diferenciados!

Vamos acabar com essa história de culpa? Sejamos 
sensatos, você sabe quando está procrastinando 
porque tem medo de mudanças, não quer sair da 
zona de conforto ou porque deseja se recompensar 
com o descanso além do normal, por exemplo.

Então se você é o tipo de pessoa que funciona na 
última hora, ok. É por sua conta e risco, contanto que 
você realize suas metas com qualidade, tudo bem!

 Não estou orientando uma pessoa que tem di-
ficuldades de execução, organização e realização 
deixar suas tarefas para a última hora e contar 

apenas com a sorte de conseguir os resultados 
que se espera. Nada disso. 

Nesse caso, nada melhor que o bom e velho mé
todo da “formiga”, que trabalha com antecedência. 
Mas se você é uma pessoa que tem um relatório 
para entregar na segundafeira, e hoje, ainda é quar-
tafeira, por isso você vai adiando, afinal você tem 
alguns dias pela frente, e só começa a se mexer no 
domingo à noite porque sente adrenalina pela falta 
de tempo, você sabe que estou falando com você.

Logo, seu comportamento de deixar tudo para últi-
ma hora não cabe no modelo de irresponsabilidade, 
desorganização ou protelação como intitulam por aí. 
Tire esse peso sobre seus ombros agora mesmo. 

A liberação de noradrenalina para as pessoas 
desse perfil “da última hora” serve como um remé-
dio no momento de executar.  Se liga aqui numa 
explicação mais detalhada;

A noradrenalina, também denominada de Nore
pinefrina, é uma das monoaminas que mais influ-
enciam o humor. 

Ela é responsável e relacionase com diversas 
funções no corpo, todavia a função crucial do seu 
dispositivo de ação é preparar o corpo para uma 
suposta ação. Por esse motivo, é conhecido como 
um elemento de "luta ou fuga".

O interessante é que nos momentos de emoções 
fortes, surpresas ou alto estresse, o organismo libera 
a noradrenalina, e neste momento este hormônio 
desencadeia uma série de reações de adrenalina 
por todo o corpo fazendo o profissional reagir no 
calor do momento com mais produtividade.

A noradrenalina liberada em grandes quantidades 
proporciona sensação de bemestar, aquela mesma 
que leva o indivíduo a rirse dos seus resultados após 
constatar que deu tudo certo, mesmo na última hora.

É como pular de bungee jumping todas as vezes 
que o indivíduo tem prazos curtos e ainda não iniciou 
nada. Você funciona assim? 

Somente quem vive essa emoção de conseguir 
atingir as metas de vendas nos 45 minutos do segundo 
tempo sabe que essa proeza não é para qualquer um.

Por isso, meu caro (a) não tente isso em casa. 
(Risos).

Por outro lado...
Se você, assim como eu, na busca de ser um 

profissional extraordinário, produtivo e de alto 
impacto precisa se organizar com antecedência, 
bemvindo.  Nós estamos no mesmo barco!

E me conhecendo, eu adoro quando vem uma 
dose alta de noradrenalina!

Temos um ano à frente e que tal planejarmos 
as metas, organizarmos a rotina e gerenciarmos 
o tempo para o atingimento das nossas metas de 
forma mais efetiva e com excelência?

E não tem problema se você é semelhante à 
formiga que trabalha com antecedência ou mais 
parecido com a cigarra que deixa tudo para a última 
hora, o importante é planejar seu ano e se sentir 
no controle de sua própria vida.

A essa altura, certamente você já aprendeu muito 
como evitar e eliminar o desperdício de tempo e 
entendeu que sim, é possível ser um campeão em 
vendas, manter um equilíbrio entre o sucesso na 
carreira, a diversão e o descanso. 

Agora vamos ao que interessa...
Estamos chegando a 2021, ou seja, teremos 365 

dias à frente para ser e realizar tudo aquilo que 
ansiamos. Isso não é mesmo fantástico? 

E para começar o ano com o pé direito, deixarei 3 exer
cícios para você trabalhar o planejamento, organizar 
sua rotina e gerenciar seu tempo, porque se você não 
tiver uma medição também não terá uma gestão!

Quer você seja uma formiga ou uma cigarra, você 
precisa medir o seu tempo. Cuidar do que é precioso 
para você, assim como os homens de sucesso fazem.

 Chegou a hora de você realçar e aproveitar ao 
máximo cada minuto que você tem para o atingi
mento de suas metas. Não se trata de receitas 
prontas, mas de empenho. E aí? Bora pescar com 
a vara que você tem nas mãos?

Separe um tempo ininterrupto para planejar 
o ano.

Planejar seu ano é um bom hábito. Isso lhe ajuda 
a identificar seus sucessos e a perceber quanta 
coisa pode acontecer em apenas um ano. Gaste 
tempo com você, se é que eu posso utilizar o termo 
“gastar”. Invista tempo em você!

Se você desligar aquela série da Netflix só por 
hoje, você terá um tempo de sobra para planejar 
seu 2021 e essa atitude trará mais resultados do 
que você imagina. Quem disse que o dia mundial 
da reflexão é 31 de Dezembro, se enganou!

E tem mais, a maioria das pessoas acredita no faze-
jamento e tem uma falsa percepção ou uma crença 
limitante de que este tempo não serve para nada.

Então , muito cuidado, investir tempo em você 
para planejar, é essencial.

Separe pelo menos uma hora de seu tempo para 
analisar o ano de 2020.

Pegue a sua agenda de 2020 e análise página 
por página. Observe quanto tempo dos seus 1.440 
minutos de vida por dia, você desperdiçou com 
reuniões desnecessárias, quantas informações 
podiam ser resolvidas com um email e quais as 
atividades mais irrelevantes que você executou 
enquanto outras tinham prioridades?

Um grande amigo meu, esses dias, envioume 
uma fotografia de seu dashboard, e percebeu rapi-
damente as vantagens, os impactos e os benefícios 
de medir desta forma. Ele percebeu que havia gasto 
um tempo demasiado em trânsito, porém percebeu 
também a quantidade incrível de tempo investida em 
treinamentos, que ele ministrou e que ele participou.

Quais foram os aspectos mais decisivos para 
você nas seguintes áreas? 

Trabalho 
Contas pessoais
Família
Saúde e Sono
Lazer e diversão
Aperfeiçoamento pessoal
Planejamento de vida
Relacionamentos
Espiritualidade
Preocupações

(A preocupação é o maior dano que a nossa 
mente pode nos causar, uma atitude negativa que 
consome energia e tempo inutilmente e acabamos 
sofrendo mais pelo fato de estarmos preocupados 
do que com a causa da preocupação em si).

Quais acontecimentos foram os mais importantes? 
Faça um breve resumo. A intenção deste exercício 
é trazer a reflexão do que não foi tão sigficativo ou 
importante no passado, para evitálos e os acertos 
e pontos fortes para ajustalos e repetilos.

Sonhe Alto
Chegamos ao momento de cortar o “bolo da 

festa’, eu diria que este exercício é o melhor dos 
três. Após reviver um pouco sua agenda de 2020, 
chega de olhar para trás, afinal não queremos virar 
uma estátua de sal não é mesmo?

Chegou a hora de listar como será o ano que está 
à sua frente? O que pode acontecer se tudo correr 
como esperado? Por que ele será ótimo? Essa 
na hora de ter o melhor ano de todos os tempos!

Que tal utilizar a planilha de rotinas para listar 
o ano? Você pode tela agora mesmo, só clicar 
no link abaixo:

https://www.claudiozanutim.com.br/loja/produ-
to/planilhagestaodaprodutividade/

Escreva, desenhe, livrese de suas expectativas 
equivocadas e se permita sonhar!

Jorge Paulo Lemann disse certa vez em uma 
palestra no Insper, que sonhar grande dá o mesmo 
trabalho que sonhar pequeno.

Exatamente! Sonhar é de graça e todos nós 
podemos. Quero terminar este artigo com muita 
energia boa e acreditando que o seu e o meu 
2021, será de grandes realizações.

Pensamento positivo não muda nada, o que 
muda algo de fato, são afirmações positivas diárias 
diante de um plano de ação bem elaborado, es-
truturado, aplicado e revisado constantemente.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  
Palestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil 

pessoas treinadas. Auxilia empresas e pessoas 
na maximização da performance em vendas e no 

atingimento de objetivos e metas. Autor de 7 livros, 3 
e-books e dez artigos acadêmicos, é reconhecido nos 

meios empresarial, acadêmico e popular, principalmente 
com o Best Seller: Como Construir Objetivos e Metas 

Atingíveis.

Paredes de concreto: sistema 
construtivo permite rapidez e qualidade

ções, contribuindo para 
diminuir o número de 
operários no canteiro”, 
complementa.

 
As paredes são molda-

das no próprio cantei-
ro, com a utilização de 
fôrmas adaptadas para 
cada tipo de projeto. As 
fôrmas podem ser de 
aço, alumínio ou plásti-
co, dependendo dos re-
quisitos da construção. 
Porém, as mais utilizadas 
são de plástico, já que o 
material é leve, fácil de 
manusear e tem baixo 
custo. Camargo explica 
que, antes de tudo, é im-
portante que se execute 
uma laje na cota do terre-

no, para que se constitua 
um apoio ao sistema de 
fôrmas e elimine a possi-
bilidade de se trabalhar 
em um terreno bruto e 
desnivelado.

 
“Quando comparada 

à construção com al-
venaria, a execução de 
um único imóvel com 
paredes de concreto 
pode ser até 12% mais 
barata, tornando o pro-
cesso mais vantajoso 
para construções em 
grande escala”, ressalta 
Camargo.

Outros benefícios des-
te tipo de sistema cons-
trutivo são: rapidez de 
execução; diminuição 

de custos; redução de 
acidentes de trabalho; e 
aumento de qualidade e 
produtividade. 

 
O mercado está em ex-

pansão, principalmente 
pelo aumento na busca 
por construções de ca-
sas populares. As obras 
do projeto Minha Casa 
Minha Vida utilizam essa 
tecnologia, por exemplo. 
Segundo especialistas, 
no sistema de paredes 
de concreto a velocidade 
de execução da obra é 
50% superior ao que se 
leva em uma obra con-
vencional. Fonte e mais 
informações: (www.ca-
margoquimica.com.br). 
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Matéria de capa

São Paulo, quinta a segunda-feira, 24 a 28 de dezembro de 20206

De acordo com a pesquisa global “Digital 
Readiness and COVID-19: Assessing the 
impact”, realizada pela Tata Consultancy 

Services, as organizações entrevistadas registraram 
que, dentre as alterações nos gastos com tecno-
logia, os maiores aumentos foram em: tecnologias 
colaborativas, cibersegurança, tecnologias nativas 
da cloud e analytics avançado.

Em poucos meses, os impactos dessa mudança já são 
perceptíveis. Em conformidade com o estudo global 
CEO Outlook 2020, efetuado pela KPMG, empresa de 
prestação de serviços profissionais, 67% dos execu-
tivos entrevistados informaram que o progresso da 
digitalização de operações posicionou os negócios a 
meses e até a anos à frente do esperado.

Neste contexto, no qual a tecnologia se faz cada vez 
mais presente e indispensável, os líderes de tecnologia 
da BRLink - empresa líder em gerenciamento de nuvem 
na AWS, destacam seis tendências tecnológicas que 
iminentemente acometerão o mundo em 2021.

Cibersegurança - Apesar dos muitos benefícios 
acarretados, a aceleração da transformação digital 
aumentou a vulnerabilidade das organizações na rede. 
Em conformidade com dados disponibilizados pela 
Fortinet, de janeiro a setembro, a América Latina e o 
Caribe sofreram 20 bilhões de tentativas de ataques 
cibernéticos. Dessas investidas, 3,4 bilhões foram 
somente no Brasil.

Conforme um estudo recente da Forrester Research, 
as violações de dados provocadas por incidentes internos 
aumentaram de 25% para 33% em 2021. Tais informa-
ções deixaram evidente a necessidade e urgência das 
empresas investirem em segurança cibernética. Assim, a 
tendência é que a demanda de cibersegurança aumente 
nos próximos meses.

Realidade Virtual e Realidade Aumentada - Ini-
cialmente muito utilizadas em jogos, essas tecnologias 

Devido a pandemia em 2020, organizações de todo mundo se viram obrigadas a enfrentar a aceleração da transformação 
digital. A necessidade de adaptações fez as empresas mudarem de postura em relação 

aos investimentos em tecnologia.

Foto de ThisIsEngineering no Pexels

que, em 2020, ganhou espaço no mercado e vem se 
consolidando como novo normal. Assim, é natural que 
em 2021 a realidade virtual e a realidade aumentada 
conquistem cada vez mais visibilidade e oportunidade 
de serventia.

Crescimento dos Serviços em Cloud - Devido 
ao fato de possibilitar o home office e potencializar 
o conceito de anywhere office, sistemas que foram 
adotados e normalizados pela maioria das empresas 
em 2020, a migração de cargas de trabalho para nu-
vem tornou-se fundamental para a sobrevivência dos 
negócios. 

De acordo com as informações levantadas pela For-
rester Research, em 2021, além de acelerar a migração 
para a cloud,  30% das organizações  irão expandir essa 
transferência de dados, proporcionando ao mercado 
mundial de infraestrutura de nuvem pública, um de-
senvolvimento de 35%.

Internet das Coisas (IoT) - Recentemente, a 
pesquisa “The IEEE 2020 Global Survey of CIOs and 
CTOs”, realizada pelo Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers, revelou que 14% dos executivos 
entrevistados afirmaram que a Internet das Coisas 
será a tecnologia mais importante de 2021.

Com a ascensão do 5G e os privilégios de latência 
e capacidade dessa rede, a IoT será realidade em 
inúmeras partes do mundo, viabilizando a conexão 
de diversos dispositivos e objetos de um local com a 
internet. Dentre muitas alternativas de intervenção no 
desempenho de sistemas e processos, essa tecnologia 
será capaz de impactar positivamente o funcionamento 
de sociedades do planeta.

Engenharia de Inteligência Artificial - Cada 
vez mais utilizada pelas empresas para modernizar 
as ações de negócios e aperfeiçoar as experiências 
dos clientes, a presença da Inteligência Artificial 
tem se tornado gradativamente indispensável no 
mercado. 

Em conformidade com o relatório “Top Strategic 
Technology Trends for 2021”, realizado pela Gartner, 
sem a engenharia de Inteligência Artificial, a maioria 
das organizações não conseguirá dar continuidade aos 
projetos de IA além dos testes de conceito e protótipos 
para produção em escala real. Assim, espera-se que 
as empresas invistam na engenharia de IA para que 
esta siga como uma das mais disruptivas tecnologias 
nos próximos dez anos.

Data & Analytics - Recentemente, durante o Gart-
ner IT Symposium, a empresa apresentou a lista “Top 10 
Strategic Technology Trends in Data and Analytics” que 
indicou que nos próximos anos, os dados e o analytics 
vão colidir, aumentando a interação e a colaboração 
entre dados e funções analíticas.

Desse modo, é recomendável que além da adesão de 
ferramentas, as empresas façam uso de ecossistemas 
de Data & Analytics licenciados com abordagem au-
mentada capazes de gerar stacks conexos.

 
Fonte e outras informações: (https://mondonipress.com.br/).

têm chamado a atenção por mostrarem grande capaci-
dade de agregar qualidade e inovação em setores como 
educação, entretenimento e até mesmo no marketing.

Também utilizadas para treinamentos, essas tec-
nologias têm favorecido a flexibilização do trabalho 
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Live Commerce é o 
“futuro próximo” para 

a publicidade?
Todos nós sabemos 
que transmissões ao 
vivo para a venda de 
produtos não são uma 
novidade

Que o diga o Shoptime, 
presente desde os anos 
90 com as suas ofertas e 

novidades. Com a digitalização e 
o crescimento das novas redes 
sociais, o modelo ganhou uma 
nova cara, investimento e agora 
conquista milhões e milhões de 
pessoas sob o nome live com-
merce. Na China, país que lidera 
o uso dessa estratégia, o Taobao, 
e-commerce do Alibaba, faturou 
US$15,1 bilhões em vendas com 
esse formato em 2018. 

Para 2020, o Escritório Nacio-
nal de Internet indica que o live 
commerce deve movimentar 
US$155 bilhões, ou seja, um 
crescimento de 138,46% em 
relação ao ano de 2019. De 
olho nesse benchmark e diante 
do fechamento das lojas físicas 
devido à pandemia da Covid-19, 
alguns anunciantes brasileiros 
já começaram a investir na 
estratégia, criando novas opor-
tunidades de conexão com o 
público. Entre as marcas que 
embarcaram no fenômeno chi-
nês, estão Dengo, Chili Beans, 
Americanas e Renner. 
	 •	Live como potenciali-

zadora do e-commerce 
- A pandemia alavancou 
o e-commerce em todo 
o mundo. No Brasil, esse 
setor cresceu 47% no 
primeiro semestre do ano, 
registrando a maior alta 
em 20 anos, de acordo com 
dados da Nielsen. Outro nú-
mero representativo desse 
cenário é o de lojas online 
ativas no país, 1,3 milhão, 
segundo a pesquisa Perfil 
do E-Commerce Brasileiro. 

Estudos recentes sobre a 
Black Friday de 2020 revelam 
que 67% dos consumidores 
brasileiros descobriram pelo 
menos uma nova forma de 
compra online e que mante-
rão. E que 59% de usuários de 
redes sociais fizeram compras 

na data. 
O que tudo isso significa? Sim-

ples, o Live Commerce pode ser 
a tendência da vez e o “futuro 
próximo” para a publicidade. 

Utilizar a audiência das lives 
para vender algum produto ou 
serviço é uma maneira eficaz 
de aproveitar o potencial dos 
influenciadores, que desem-
penham um papel importante 
na decisão de compra. Existe 
uma relação de confiança, 
estabelecida pelo marketing 
de influência, entre os influen-
ciadores e consumidores, e 
que pode ser potencializada a 
partir dessa nova estratégia. 
	 •	Qual o cenário no Bra-

sil? - O formato ainda está 
engatinhando e só algumas 
marcas experimentaram o 
modelo. Enquanto o Live 
Commerce não avança, 
há outra ferramenta que 
desponta no mercado, a 
Live Sync. A tecnologia 
ajuda a ativar em tempo 
real as lives a partir da 
criação de gatilhos, com pa-
lavras-chave, na jornada do 
consumidor e permite fazer 
esse call-to-action usando 
campanhas de marketing 
nas redes sociais para criar 
maior impacto. 

Essa alternativa ainda possi-
bilita a construção de conversas 
com quem assistiu a live nessas 
plataformas, como uma espécie 
de remarketing. Essa solução 
pode impulsionar as ações e, 
ao mesmo tempo, fornecer 
dados para que as marcas 
compreendam as mensagens 
que promovem uma conexão 
genuína com o público e, por 
fim, resultem em conversão. 

Temos que ser estratégicos 
para enxergar além do nosso 
mercado, a fim de captar as 
tendências das grandes potên-
cias econômicas e entender o 
que funciona, quais resultados 
podemos obter e como adaptar 
para a nossa realidade e para 
o contexto dos consumidores 
brasileiros. 

(*) - É fundador e CEO da TunAd 
(https://tunad.io/).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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. 

Todos os protocolos de segurança sanitária são adotados à risca nos atrativos, nos hotéis e nos 
restaurantes da cidade.
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Um dos destinos turísti-
cos pioneiros no Brasil 
em adotar rigorosos 

protocolos de segurança sa-
nitária, para evitar a contami-
nação pelo novo Coronavírus, 
Foz do Iguaçu é recompensada 
com o aumento do número de 
visitantes e é referência para 
outras cidades brasileiras que 
também têm no turismo uma 
das bases de sua economia. 

Todos os protocolos de segu-
rança sanitária estabelecidos 
pela OMS e pela Prefeitura de 
Foz do Iguaçu são adotados à 
risca nos atrativos, nos hotéis 
e nos restaurantes da cidade. 

Além de totens com álcool 
em gel 70% espalhados para 
facilitar a higienização das 
mãos, delimitações para dis-
tanciamento de dois metros, 
medição de temperatura e uso 
constante de máscaras, tanto 
de colaboradores como de vi-
sitantes, os atrativos também 
operam com o número de tu-
ristas que possibilita garantir 
toda a segurança.

Também já não se formam 
filas para a compra de ingres-
sos. Agora, a venda é apenas 
pela internet. Cada atrativo 
também montou uma bar-
reira sanitária, com tapete 
sanitizante, limpeza extra em 
itens de toque e aplicação de 
questionário sobre sintomas 
respiratórios. 

O presidente do Visit Iguas-
su, Felipe González, lembra 
que as medidas abrangem 
também o transporte indivi-
dual e coletivo de turistas, o 
atendimento em agências de 
viagens e demais atividades li-
gadas ao turismo. “As medidas 
foram tomadas para estimular 
a retomada do crescimento da 
cidade e minimizar os impac-
tos econômicos provocados 
pela pandemia. E deram tão 
certo que acabaram servindo 
de modelo para outras cidades 
e destinos turísticos do Brasil”.
	 •	Certificação sanitária - 

Atrativo mais visitado do 
destino, o Parque Nacio-

Foz do Iguaçu é o destino 
turístico mais seguro do Brasil

Todos os protocolos de segurança sanitária estabelecidos pela OMS e pela Prefeitura de Foz do Iguaçu 
são adotados à risca nos atrativos, nos hotéis e nos restaurantes da cidade

nal do Iguaçu, onde estão 
as Cataratas, conta com o 
Certificado de Responsa-
bilidade Sanitária e o Selo 
de Ambiente Protegido, 
que funciona como um 
aval do comitê multidisci-
plinar criado para conter 
o novo Coronavírus. Para 
obter a certificação, os es-
tabelecimentos passaram 
por rigoroso processo de 
visitações e auditorias, co-
ordenadas pelas entidades 
envolvidas no projeto.

  Segundo Adelio Deme-
terko, diretor do grupo 
Cataratas do Iguaçu S.A., 
“os turistas podem visitar 
uma das sete maravilhas 
naturais do mundo com 
a confiança de que no 
Parque Nacional estão 
sendo cumpridas todas 
as exigências para a pro-
teção contra a Covid-19”. 
Os atrativos do Complexo 
Turístico Itaipu, na mar-
gem brasileira, também 
contam com a certifica-
ção. 

  “O novo turista, mais cons-

ciente, dará preferência a 
um destino com atrativos 
naturais e seguro na área 
de saúde. Todos os nos-
sos colaboradores foram 
capacitados para atender 
aos turistas com seguran-
ça e estão engajados para 
frear a contaminação do 
vírus e dar continuidade 
às atividades turísticas, 
tão fundamentais para 
a saúde econômica da 
cidade”, analisa o diretor-
geral brasileiro de Itaipu, 
general Joaquim Silva e 
Luna.

	 •	Economia - A rede ho-
teleira, por exemplo, tem 
cerca de 180 estabele-
cimentos, que oferecem 
30 mil leitos e, de acordo 
com o Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e 
Similares (Sindhotéis), o 
setor está revisando dia-
riamente os protocolos. 
Sobretudo em relação à 
higienização, que “está li-
gada diretamente à saúde 
e ao bem-estar do público 
que recebemos em Foz do 

Iguaçu”, como afirma o 
presidente do Sindhotéis, 
Neuso Rafagnin.

“O momento exige cautela e 
responsabilidade com as vidas 
que recebemos em nossos 
espaços. Estamos respeitando 
os direcionamentos da OMS e 
da prefeitura a fim de trazer 
bem-estar e segurança aos 
visitantes”, diz Rafagnin. Ele 
acrescenta que hoje Foz vive 
uma retomada sustentável e 
segura do turismo, atividade 
que responde por grande par-
te dos empregos e da renda do 
município.

Desde que reabriu, em 4 de 
agosto, o Parque Nacional do 
Iguaçu vem fazendo ajustes 
na operação, para atender 
aos visitantes com o máximo 
de segurança. Até outubro, 
o parque recebia apenas 350 
visitantes por hora. O número 
foi ampliado para 525 por hora, 
depois de seguidas análises 
concluírem que não haveria 
qualquer risco adicional - Fon-
te: (www.festivaldascataratas.
com).
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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: MARCIO TEOTOnIO DA SILVA, profissão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Teotonio da Silva Sobrinho e de 
Marlene Maria da Silva. A pretendente: KARInE ALEnCAR ChAGAS, profissão: bal-
conista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues Chagas 
e de Vera Lucia Barros Alencar Chagas.

O pretendente: VAnuD CRuz MARquES, profissão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1981, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Francisco de Assis Marques e de Cirila Rosa da Cruz Marques. A 
pretendente: POLIAnA DE SOuzA BAPTISTA ALVES, profissão: atendente, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Baptista Alves e de Vera Lucia 
de Souza Alves.

O pretendente: GABRIEL MARChEzInI DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1993, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Claudionor de Souza e de Dulcelina Marchezini dos Santos 
Souza. A pretendente: ELISABETh DE MORAES PORTO, profissão: teleoperadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Luiz Porto e de Lindinalva 
Maria de Moraes.

O pretendente: nICOMEDES VIEIRA AnTunES, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Água Boa, MG, data-nascimento: 06/04/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Antunes e de Josefa Vieira 
Antunes. A pretendente: ROSIMEIRE DE DEuS FOnSECA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 28/08/1978, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agenor de Deus Fonseca e 
de Aurelina das Neves.

O pretendente: CESAR AuGuSTO DA SILVA BASTOS, profissão: líder operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1997, residente 
e domiciliado em Ribeirão Pires, SP, filho de Antonio Bôanerges Leonardo Bastos e de 
Benedita Luiza da Silva. A pretendente: BRunnA LAGOS, profissão: líder operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Lagos e de Erismá Rodrigues 
Feitosa Lagos.

O pretendente: WELLInGTOn BARBOSA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cordeiro da Silva e de Maria Eni 
Barbosa da Silva. A pretendente: REnATA REGInA DE BRITO, profissão: psicóloga, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1977, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Paulo Roberto de Brito e de Sueli Tomaz de Brito.

O pretendente: PAuLO CESAR DE LIMA, profissão: bombeiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Andaraí, BA, data-nascimento: 12/04/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Heráclito Lima de Almeida e de Laura Pereira Cesar. 
A pretendente: FABIAnA APARECIDA DE SAnTAnA, profissão: segurança, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Penha de Santana e de Wanda 
Maria dos Santos.

O pretendente: VICTOR EMAnuEL DE quEIRÓS DIOGEnES, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Delanio Diogenes e de 
Tatiane Cristina de Queirós Diogenes. A pretendente: YASMIn BARROSO ALVES, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 15/03/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edmilson 
Barroso Alves e de Simone Aparecida Vieira Alves.

O pretendente: MAThEuS SEnA DE ALCAnTARA RODRIGuES, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Augusto Rodrigues e de 
Telma Sena de Alcantara Rodrigues. A pretendente: BRunA VASCOnCELOS AMORIM, 
profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/02/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ronaldo de 
Sousa Amorim e de Sandra Maria Vasconcelos Amorim.

O pretendente: GABRIEL MARTInS VIEIRA GOES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de John Kennedy Veira Goes 
e de Rosangela Martins Barbosa. A pretendente: AnA CAROLInA BLAnC MARTIn, 
profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 01/02/2001, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Fabio Martin e de Tabata 
Aparecida Blanc Marin.

O pretendente: PEDRO DAnTAS nEGREIROS, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sucupira do Norte, MA, data-nascimento: 14/11/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Negreiros e de Eufrosina 
Dantas Negreiros. A pretendente: ALInE DOS SAnTOS AMORIM, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Douradina, PR, data-nascimento: 22/03/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão da Silva Amorim e de Cicera 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: BEnEDITO RAMALhO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Pirajuí, SP, data-nascimento: 28/09/1954, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramalho Rosa e de Isabel de Sousa Ramalho. A 
pretendente: MARIA DE LuRDES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Cornélio Procópio, PR, data-nascimento: 13/10/1954, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Pedro Máximo da Silva e de Tereza da Silva.

O pretendente: LuCAS GOMES BISPO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 25/05/1995, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Edson Bispo dos Santos e de Luiza Dias Gomes dos Santos. 
A pretendente: ALInE SAnTOS SOARES, profissão: assistente de desenvolvimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Onildo Batista Soares e de Valeria 
Aparecida Camilo dos Santos Soares.

O pretendente: EDIMILTOn GOMES DE MIRAnDA, profissão: operador de máquina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 08/04/1966, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Francisco Miranda dos Santos e de Joaquina 
Gomes da Silva. A pretendente: VALDELICE PEREIRA DO nASCIMEnTO, profissão: 
camareira, estado civil: divorciada, naturalidade: Varzea do Poço, BA, data-nascimento: 
01/09/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valeriano João 
Pereira e de Maria Pereira do Nascimento.

O pretendente: WEnDEL FERREIRA ESCOBAR, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 01/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Luiz de Azevedo Escobar e de 
Estelita Ferreira Bispo. A pretendente: LuCInéIA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laudiceia da Silva.

O pretendente: RAFAEL MAThIAS DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1982, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Manoel dos Santos e de Maria Aparecida 
Mathias dos Santos. A pretendente: ADnA BLAnCO TRIAnA, profissão: copeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/01/1979, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Antonio Triana Luques e de Adoração Blanco Triana.

O pretendente: JOSAn DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 20/08/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jeronimo dos Santos e de Lourinete dos Santos. 
A pretendente: KATIA MARIA GOMES DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 23/11/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dermeval Ramos Santos e de Dulce 
Gomes dos Santos.

O pretendente: DEnIS YAnOS MARTInIAnO DE SOuzA, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Pereira de Souza e de Maria 
Laize Martiniano Pereira. A pretendente: MAYARA OLIVEIRA DE ASSIS, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eli Teixeira de Assis e de 
Maria Alves de Oliveira de Assis.

O pretendente: WALLISOn DE FREITAS ALVES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Welton Alves e de Lineuda Freitas 
Ferreira. A pretendente: ADRIAnA COnCEIçãO DA SILVA, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Belmiro da Silva e 
de Severina Maria da Conceição.

O pretendente: GIéLIO MARquES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 08/01/1979, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de Alcides Rodrigues da Silva e de Aldeiva Marques Silva. A preten-
dente: JAnAInA TATIAnE DE CASTRO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/05/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Inacio Antonio de Carvalho Castro 
e de Dulcelina Pereira Castro.

O pretendente: ADRIAnO BRITO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 23/08/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Brito dos Santos 
e de Loide Guimarães dos Santos. A pretendente: DEBORA MARIA DA SILVA DA 
COnCEIçãO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 29/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Valdir Soares da Conceição e de Alsenir Maria da Silva da Conceição.

O pretendente: LOuRIVAL JOAquIM ALVES DE OLIVEIRA, profissão: militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 23/07/1973, residente e do-
miciliado em Poá, SP, filho de Joaquim Alves de Oliveira e de Natividade Alves Pereira. A 
pretendente: EDInA PAuLA RODRIGuES DE SOuzA, profissão: controladora de acesso, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Araguacema, TO, data-nascimento: 23/08/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson Rodrigues de 
Souza e de Armezina Rodrigues de Souza.

O pretendente: MARCIO AuRELIO FARIAS FERREIRA, profissão: auxiliar mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 24/08/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Dutra Ferreira e 
de Maria do Rosario Farias Pereira. A pretendente: DEuzIMAR ALVES DE SOuSA, 
profissão: gari, estado civil: solteira, naturalidade: Itapecuru Mirim, MA, data-nascimen-
to: 11/02/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de 
Lourdes Alves de Sousa.

O pretendente: FRAnCISCO DE ASSIS FARIAS CARnEIRO, profissão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Coroatá, MA, data-nascimento: 28/08/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Gonzaga Carneiro 
e de Francisca Farias Carneiro. A pretendente: ShEYLA CRISTInA DA SILVA VIAnA, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 10/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar 
Teixeira Viana Filho e de Marinalva Castro da Silva.

O pretendente: PAuLO hEnRIquE MOREIRA LIMA, profissão: bombeiro civil, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Fernando Aguiar Lima e de 
Cirlayne da Silva Moreira Lima. A pretendente: AnA CAROLInA BEzERRA MOREnO, 
profissão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/10/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Mario Parra Moreno e de 
Valdelina Bezerra Lima Moreno.

O pretendente: uLISSES VAS DE ARRuDA, profissão: orientador de público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Vaz de Arruda e de Hilda Gomes 
de Menezes. A pretendente: AnDRéA BOnFIM DE OLIVEIRA PITA, profissão: comer-
ciante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1975, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Carlos de Oliveira Pita e de Elzita 
Abreu Bonfim.

O pretendente: FAuSTO ALVES REIS, profissão: analista financeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1981, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Lamartine Reis Filho e de Elizete Alves de Souza 
Reis. A pretendente: GLEICIMAR RIBEIRO, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Deusdet João Ribeiro e de Aparecida 
Loiola Ribeiro.

O pretendente: EVAnDRO VIAnA DOS SAnTOS, profissão: gerente operacional, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelicio Viana dos Santos e de Estelita 
Maria da Conceição dos Santos. A pretendente: REnILDES ALVES BARBOSA, pro-
fissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/04/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Alves 
Barbosa e de Maria Eunice Barbosa.

O pretendente: JOnAThAS DE AnDRADE SILVA, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Olimpio da Silva e de Maria das 
Dores Andrade da Silva. A pretendente: MIChELE CARVALhO DA SILVA, profissão: 
ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Joventino 
da Silva e de Ivonete Carvalho de Almeida Silva.

O pretendente: EDInALDO FRAnCISCO DE OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Frutuoso Gomes, RN, data-nascimento: 23/01/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Francisco de Oliveira e de 
Francisca Daura da Silva. A pretendente: LúzIA MARIA GuIMARãES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 27/01/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudionor Pereira Guima-
rães e de Zelita Maria Guimarães.

O pretendente: DAnIEL GOMES DOS SAnTOS, profissão: caixa, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo Estevão, BA, data-nascimento: 23/02/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo da Silva Gomes e de Vania dos Santos. 
A pretendente: SThEPhAnnY ALMEIDA DA SILVA, profissão: gerente de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/2001, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natanael da Silva e de Rita 
de Jesus Almeida.
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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:

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

O pretendente: JEAn FERnAnDEz, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido 
em Santo André, SP, no dia 04/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Juan Antonio Fernandez e de Lucí Yara Lupianez Fernandez. A preten-
dente: LILIAn BAnnO, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, 
Cerqueira Cesar, SP, no dia 03/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Seigo Banno e de Zuleica Shizue Ono Banno.

O pretendente: WILLIAM GOnçALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão geren-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Benedito da Silva Filho e de Eliana Aparecida Gonçalves da Silva. A 
pretendente: FERnAnDA MESTRInER PEREIRA, estado civil solteira, profissão designer, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 12/05/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Bortolin Pereira e de Marilia Alves Mestriner.

O pretendente: EDSOn FARIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão frentista, 
nascido em Salvador, BA, no dia 27/08/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Tiago da Silva e de Adélia Faria da Silva. A pretendente: AnITA 
SILVA DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de restaurante, nascida 
em Simões Filho, BA, no dia 15/05/1955, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Salomão Domingos dos Santos e de Minervina Silva dos Santos.

O pretendente: PAuLO RICARDO MOREIRA SERATA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 04/07/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Ricardo Serata e de Regina Moreira Serata. 
A pretendente: ISABELA GOnçALVES MARTInEz, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em Bauru, SP, no dia 19/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Nelson Martinez e de Sandra dos Santos Gonçalves Martinez.

O pretendente: WALDIR MARTInS OLIVARES, estado civil divorciado, profissão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 27/08/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Olivares Martins e de Maria de Lourdes Martins 
Olivares. A pretendente: AMAnDA FERREIRA PRIMO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 19/09/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valdeni Ferreira Primo e de Eunice Ferreira da Silva Primo.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEX DuTRA GREGORIO, profissão: servente de pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1974, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Nicodemas Labuto Pereira Gregorio e de Maria Mada-
lena Dutra Gregorio. A pretendente: FABIAnA PEREIRA MuSSATO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/04/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Mussato e de Maria Ligia Pereira Mussato.

O pretendente: CRISTIAn ALVES SAnTOS, profissão: técnico de enfermagem, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 21/07/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudinei Pereira Santos e de Rosangela Alves Santos. 
O pretendente: FERnAnDO FOnSECA DA SILVA, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sinval Fernandes da Silva e de Maria Ivanilda Lima da Fonseca.

O pretendente: JOãO BATISTA SOARES nETO, profissão: op. de empilhadeira, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 11/05/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Augusto Batista Soares e de Maria do Socorro So-
ares. A pretendente: VALDIREnE FERREIRA DA ROChA, profissão: protética, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 20/08/1971, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Ferreira Dias e de Izabel Dias da Rocha.

O pretendente: WELLInGTOn ROBERTO DA COnCEIçãO, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1969, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Anailde Maria da Conceição. A pretendente: AnA 
LuCIA OSCAR DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Oscar Oliveira e de Maria da Conceição Oliveira.

O pretendente: VALDECIR DOS SAnTOS DAS nEVES, profissão: supervisor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ibotirama, BA, data-nascimento: 03/05/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elieci Souza das Neves e de Marilde 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: ELLEn CRISTInE ARAuJO DOS SAnTOS, 
profissão: telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 29/10/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Silva dos Santos e de Francilene Silva de Araujo.

O pretendente: JOSé AnTOnIO ALVES MOREIRA, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sete Lagoas, MG, data-nascimento: 24/10/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Moreira Filho e de Estael Alves 
de Deus. A pretendente: EDnA SOLAnGE SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 12/01/1967, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José Silva.

O pretendente: GEnAILDO ARRuDA DE JESuS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 31/12/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Anibal Arruda de Jesus e de Canutinha José de Jesus. A pre-
tendente: SuELI SILVA MEnEzES, profissão: controladora de acesso, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonardo Silva Menezes e de Maria Izabel Santos Menezes.

O pretendente: DAnILO GOMES DA SILVA, profissão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Antonio da Silva e de Madalena 
Gomes Cabral. A pretendente: JuLIAnA RODRIGuES MASTROnARDI, profissão: 
auxiliar de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio 
Cesar Mastronardi e de Zilma Rodrigues da Silva Mastronardi.

O pretendente: LuCAS DA SILVA MALhEIROS, profissão: analista de técnologia 
da informação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/07/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edjane da Silva 
Malheiros. A pretendente: JuLIAnA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Nogueira da Silva 
e de Maria José da Silva.

O pretendente: FELIPE hEnRIquE MOREIRA SAnTOS, profissão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Moreira Santos e de Maria Apa-
recida de Jesus Rodrigues Santos. A pretendente: CAROLInE APARECIDA PEREIRA 
DOS REIS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulo Lopes dos Reis e de Ennie Pereira de Assis.

O pretendente: WEnDER RODRIGO DE ARAuJO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Aparecido de Araujo e de Maria 
Regina Ribeiro. A pretendente: DIRCIAnE ALVES DO nASCIMEnTO, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São João Evangelista, MG, data-nascimento: 
28/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Alves 
do Nascimento e de Maria Rodrigues Ferreira do Nascimento.

O pretendente: RuBEnS SAnTOS GOuVEA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Alves Gouvea e de Anaci Nascimento 
dos Santos. A pretendente: LuAnA DA COnCEIçãO VIEIRA, profissão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 12/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Antônio Vieira Gomes 
e de Aparecida Maria da Conceição Gomes.

O pretendente: LuCAS ALMEIDA DA SILVA, profissão: auxiliar de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Severino da Silva e de Dalva 
Nunes de Almeida da Silva. A pretendente: KAREn AMARO LuIz DE ALBuquERquE 
GABRIEL, profissão: escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/11/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Vagner 
de Albuquerque Gabriel e de Gislaine Amaro Luiz Gabriel.

O pretendente: JhOnATAn RODRIGO DA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São José dos Pinhais, PR, data-nascimento: 21/08/1995, residente 
e domiciliado em Curitiba, PR, filho de Maria Jose da Costa. A pretendente: RAíSSA 
BEzERRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 10/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Everson Claudio Pereira Silva e de Sandra Mara Bezerra Lima.

O pretendente: ISMAEL PAChECO DE SOuzA, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Pacheco de Souza e 
de Hionisa Pereira de Souza. A pretendente: IVOnETE PEREIRA BARBOSA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Águas Formosas, MG, data-nascimento: 
17/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Barbosa 
Lima e de Ermita Pereira de Santa Rosa.

O pretendente: AnDERSOn PInhEIRO DE SOuzA, profissão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pascoalino Augusto de Souza e 
de Solange Pinheiro de Souza. A pretendente: nICOLI CALAnDRIA DE OLIVEIRA 
BuEnO GOnçALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, 
data-nascimento: 15/11/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Eduardo Bueno Gonçalves e de Chaielenn Calandria de Oliveira.

O pretendente: DOuGLAS FERnAnDO DOS SAnTOS, profissão: orientador de ga-
ragem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo dos Santos e de 
Cristina Angelica dos Santos. A pretendente: ALInE SAnTOS SIquEIRA, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1994, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filho de Antonio Moreira Alves Siqueira e de 
Maria Aleluia de Jesus Santos Siqueira.

O pretendente: JhEFFIRY MARquES MARTInS, profissão: assistnente de legaliza-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Sales Martins e de 
Edmunda Marques Silva. A pretendente: JEnnIFER ARIAnE SOuSA nEIVA, profissão: 
técnica de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 
12/06/1995, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Claudio de Oliveira Neiva e de 
Maristela Caires Sousa.

O pretendente: AnTOnI CLEITOn RODRIGuES DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco da Silva e 
de Cicera Rodrigues Costa. A pretendente: JuLIAnA MOnTEIRO DE CARVALhO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Alto Longá, PI, data-nascimento: 
27/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Araújo de 
Carvalho e de Maria dos Remédios Monteiro de Carvalho.

O pretendente: GILVAn TEODORO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão 
analista de infra estrutura, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/01/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Teodoro de Almeida e de 
Silvina Maria de Almeida. A pretendente: TAInA DE PAuLA CARVALhO, estado civil 
divorciada, profissão confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/11/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José de Paula Carvalho Filho e 
de Neusa Vitoria de Andrade.

O pretendente: RODRIGO LAMELzA, estado civil solteiro, profissão supervisor de co-
branças, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 05/03/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Lamelza e de Maria do Carmo Lamelza. 
A pretendente: MARInA DE ALMEIDA SChEnER, estado civil solteira, profissão nutri-
cionista, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 29/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Luiz Freitas Schener e de Lídia Barbosa 
de Almeida. Obs.: Edital de Proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil próximo do 
endereço da contraente.

O pretendente: JuLIO DE SOuzA MELO nETO, estado civil solteiro, profissão músico, 
nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 30/05/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Josué de Souza Melo e de Ednéa Alves da 
Silva Melo. A pretendente: FLAVIA KAORI SuGITA, estado civil solteira, profissão 
Bel. em Direito, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 11/06/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Yoshimasa Sugita e de Kana 
Muto Sugita.

O pretendente: SEAn MIChAEL CORBETT, estado civil solteiro, profissão operário, 
nascido no Condado de Collier, Florida, Estados Unidos da América, no dia 18/04/1981, 
residente e domiciliado na Carolina do Norte, EUA, Estados Unidos da America, filho de 
Michael Dean Corbett e de Diane Marie Corbett. A pretendente: LEIA CORDEIRO DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão pedagoga, nascido emTauá, CE, no dia 
31/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Neuton de Oliveira e de Lais Fernandes Cordeiro.

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

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

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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