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O ano de 2020 agora é uma enorme lembrança, mas também foi foco 
de aprendizado e base para importantes mudanças, tanto em nível pes-
soal quanto de governos. Com o início da primeira semana útil do mês, 
algumas perguntas começam a passar em nossas cabeças, como: o que 
vem pela frente e o que esperar de 2021? Do ponto de vista econômico, 
os agentes financeiros consideram que a inflação oficial (medida pelo 
IPCA) ficará perto de 3,3%, o que representa uma expectativa mais 
baixa do que o indicador esperado para 2020 (4,4%).    

Expectativas econômicas e seu bolso em 2021
À primeira vista, pode parecer estranho pensar em um prédio de escri-

tórios com cara de hotel, pois os dois espaços têm usos bem diferentes 
quando se trata de trabalho e lazer. O ponto em que se aproximam é a 
“conciergerie”, ou seja, a oferta de uma variada gama de serviços que 
proporciona a melhor experiência possível a seus usuários. “Nunca 
se falou tanto em experiência do cliente. Essa é uma tendência que 
estamos observando há uns dois, três anos”, afirma Luciana Arouca, 
gerente de Novos Negócios de Projetos e Obras da JLL.   

"Hotelizar" escritórios ganha força na pandemia

Em 2020 as organizações se depararam com uma nova necessidade: 
a de adaptar rapidamente suas operações para não sofrerem com os 
impactos causados pelo Coronavírus. Isso se deu em março e a partir de 
então diversas alterações foram implementadas no dia a dia das empresas 
e permanecem até agora. De acordo com um levantamento do Ibre/FGV, 
realizado em julho último, 56% das empresas que adotaram mudanças 
por causa da Covid-19 devem manter integral ou parcialmente seus 
modelos de trabalho no pós-pandemia. Para Gabriela Mative, Superin-
tendente de Seleção da Luandre RH, algumas adaptações continuarão 
no escopo de trabalho em 2021.    

O que esperar do mercado de trabalho

Foto de Canva Studio no Pexels

Negócios em Pauta

Retomando Voos 
A American Airlines reforça seu compromisso com o mer-

cado brasileiro e anuncia o retorno das operações diretas 
entre Manaus e Miami. A rota começa a operar, inicialmente, 
cinco vezes por semana com aeronaves Airbus A319. O voo 
está programado para chegadas ao Aeroporto Internacional 
de Manaus à 1h20, com previsão de decolagens para Miami 
às 2h20. A partir de junho, o voo voltará a acontecer todos os 
dias da semana. Aos poucos, a companhia está expandindo 
sua oferta de voos no país e agora contará com quatro fre-
quências diretas entre Brasil e Estados Unidos. A empresa 
já retomou seus voos diretos a partir de São Paulo para 
Miami e para Dallas, além do voo de Rio de Janeiro para 
Miami.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Jeffreygroup.com/reprodução

News@TI

Inscrições para bootcamp de programação 
focado em mulheres

@Mais do que nunca, as mulheres precisam de incentivos e 
oportunidades para seguir trabalhando. É o que mostra um 

estudo recente publicado pela McKinsey que afirma que, embora 
as mulheres representem globalmente 39% da força de trabalho, 
54% das perdas de emprego devido à pandemia são delas. A 
Laboratória atua com o objetivo de garantir mais diversidade no 
mundo tech e, para isso, acaba de abrir as inscrições para um 
bootcamp de seis meses exclusivo para mulheres e com foco em 
empregabilidade na área de programação. Mais de 200 alunas já 
se formaram no Brasil e 94% delas estão trabalhando em posições 
de tecnologia. Na contramão da crise, 100% das estudantes da 
última turma conseguiram emprego na área. As inscrições da 
etapa online do processo seletivo vão até dia 21 de março e, para 
se inscrever, basta acessar o site https://selecao.laboratoria.la/. 

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/AI Instituto Êxito de Empreendedorismo

Um estudo realizado pela Harvard 
Business Review apontou que 73% 
dos consumidores usam mais de 
um canal durante sua jornada 
de compra.

"Esse dado pode parecer distante do 
varejo alimentar, mas não é. E a 

grande indústria já percebeu esta tendên-
cia e investe pesado em marketing digital 
e nas estratégias online e omnichannel", 
afirma Fernando Bravo, fundador e CEO 
da VipCommerce, empresa de tecnologia 
especializada no segmento de e-grocery. 

Conforme ele explica, após o fenômeno 
da transformação digital, uma parcela signi-
ficativa da população passou a utilizar cada 
vez mais a tecnologia para realizar tarefas 
simples do dia a dia. Atualmente, o Brasil 
conta com 230 milhões de smartphones em 
uso. "Os planos deixaram de ser comerciali-
zados em minutos para serem vendidos em 
dados. Isso abriu uma avenida de oportuni-
dades para que fossem criadas experiências 
híbridas ao consumidor, gerando muito mais 
proximidade entre loja e cliente". 

O especialista elencou as quatro prin-
cipais tendências para o varejo alimentar 
online em 2021: 

1 - Adoção da estratégia figital = 
físico + digital - Existe, nesse momento, 
uma digitalização acelerada do varejo, uma 
vez que o contexto atual está tracionando 
fortemente a evolução digital das empre-
sas de modo geral. "Para o próximo ano, 
a expectativa é que as empresas invistam 
cada vez mais na estratégia figital, ou seja, 
na confluência de canais físico e digital", 
opina o CEO da VipCommerce. 

O primeiro passo para isso é a adoção 
de um plano de construção de um canal 
online para aprimorar a relação com os 
clientes e gerar proximidade. Segundo 

As quatro tendências para o 
varejo alimentar online em 2021 

dados do IBGE de 2018, o principal fator 
de escolha dos supermercados, elencado 
com 52% de relevância, é a proximidade 
- isso em todas as classes sociais. O meio 
online é o principal elo de ligação do tecido 
omnichannel, conectando e impulsionando 
as demais estratégias de vendas. 

2 - Compatibilidade dos canais online 
e offline - Alguns varejistas lutam contra 
a compatibilidade dos canais físico e digital 
por acreditarem que precisam privilegiar um 
deles, mas isto é um equívoco. Isso porque, 
enquanto o canal online sustenta o relacio-
namento e a fidelização do consumidor, o 
offline é aquele que converte as vendas. 

É fundamental relacionar os dois mun-
dos, mantendo ações sempre equivalentes 
em ambos os espaços. A cultura omnichan-
nel prevê que não haja atritos entre online 
e offline. Como exemplo, é bom lembrar 
que a indicação de preços iguais nos dois 
canais é uma pedra fundamental para a 
relação igualitária, bem como condições 
promocionais, sorteios, etc. 

3 - Geração de experiências híbri-
das - Cada vez mais, vamos presenciar 
estratégias que propiciem experiências 
híbridas para os consumidores, como por 
exemplo opção de drive thru, compre e 
retire, utilização do aplicativo para fina-

lidades dentro da loja física, ofertas pelo 
celular de acordo com o comportamento 
de compras. 

Dentro deste contexto, uma tendência 
relevante para os próximos anos será a 
utilização dos apps para recursos durante 
as compras in loco, bem como evoluções 
relacionadas ao delivery - processos avan-
çados de separação, empacotamento e 
entrega rápida.

 
4 - Adoção de soluções cada vez 

mais robustas - Em cerca de dois anos, 
a tendência é que haja uma evolução 
significativa dos sistemas adotados pelo 
varejo alimentar. O clímax da estratégia 
figital será o chamado Shop & go, no qual 
o cliente realiza a compra pelo app den-
tro da própria loja e já retira, utilizando 
um dispositivo para uma experiência de 
compra rápida e dinâmica. 

Daqui para a frente, dentro da pers-
pectiva omnichannel, as empresas de 
varejo alimentar passarão por um intenso 
aprendizado sobre o comportamento do 
consumidor e serão capazes de gerar cam-
panhas, ofertas, promoções e muito mais 
de acordo com aquele cluster de clientes, 
de forma muito mais assertiva. 

Fonte e mais informações: 
(www.vipcommerce.com.br). 
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CACHACEIRA COM ORgULHO E CERVEjEIRA POR ACAsO

PARTICIPAçãO 
DAs MULHEREs 

NO RAMO 
DAs BEBIDAs 

AUMENTA
    Leia na página 6

Ano mais quente 
O Serviço Copernicus de Mudanças 

Climáticas informou que 2020 empatou 
com 2016 como o ano mais quente já 
registrado no mundo. A agência revelou 
que o ano passado fechou uma década de 
temperaturas recordes em decorrência 
dos impactos do aquecimento global. Os 
cientistas do programa de observação da 
Terra da União Europeia afirmaram que 
as temperaturas globais foram em média 
1,25°C mais altas do que no período 
pré-industrial. A agência destacou ainda 
que 2020 ainda teve o dia mais quente 
na história com os 54,4°C no Vale da 
Morte, nos EUA (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cachaceira-com-orgulho-e-cervejeira-por-acaso-participacao-das-mulheres-no-ramo-das-bebidas-aumenta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-a-11-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-a-11-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-09-a-11-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/expectativas-economicas-e-seu-bolso-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tendencia-de-hotelizar-escritorios-ganha-forca-na-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-acelera-experiencia-digital-dos-50/
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QR Code: a tecnologia que está 
transformando a gestão de pessoas
Há pouco mais de dois anos nos Estados Unidos a habitual ida ao supermercado foi transformada em uma nova 
experiência com a inauguração da Amazon Go, a “loja do futuro”, onde não há atendentes ou caixas para passar 
as compras.

OpiniãO
Que tal um cafezinho?

Uma das coisas de que 
mais sinto falta nesta 
pandemia é o antigo 
hábito de almoçar com 
os colegas do trabalho 
nas sextas-feiras. 

Colocávamos a con-
versa em dia, repas-
sávamos os aconte-

cimentos da semana e já 
programávamos a próxima. 
Com a pandemia, tivemos 
de nos contentar com os 
encontros virtuais nada 
estimulantes. Esses oito 
meses mudaram a vida de 
todos: novos hábitos e no-
vas formas de trabalho e de 
interação entre as pessoas. 

O momento também mu-
dou a nossa relação com o 
espaço de trabalho e, assim 
como os novos hábitos im-
postos, muitas empresas já 
antecipam transformações 
no escritório físico como 
conhecemos. Trabalhar de 
casa ou remotamente de 
qualquer lugar não é algo 
novo, mas um movimento 
que começou há mais de 
uma década e foi acelerado 
pela pandemia da Covid-19. 

Para certos tipos de pro-
fissionais e empresas pode 
até funcionar, mas, para 
a grande maioria, o home 
office começou a se tornar 
um pesadelo. Pesquisas 
apontam que, passados oito 
meses, o trabalho remoto 
deixou as pessoas mais 
ansiosas e estressadas que 
antes. Muitos sentem-se 
solitários e pressionados a 
estar online por mais tem-
po do que normalmente 
estariam. 

Depois de tantos meses 
de trabalho remoto, o sen-
timento de colaboração e 
conexão social que os escri-
tórios trazem voltou à lista 
de desejos de profissionais 
para os próximos meses. 
Algumas experiências e 
dinâmicas exclusivas da 
presença física nos escri-
tórios são essenciais para 
que os empregadores man-
tenham engajada uma força 
de trabalho atualmente 
dispersada.

Antes mesmo da pande-
mia, muitas empresas já 
implantavam importantes 
transformações em seus 
escritórios; não apenas ti-
nham o olhar voltado para 
seu interior, como também 
valorizavam a localização 
e interação com a cidade. 
Estas empresas já enxerga-
vam no local de trabalho um 
espaço que vai muito além 
de um simples "escritório". 

Elas já o tratavam como 
um "hub" de experiências, 
propício para difundir a 
cultura e marca da empresa, 
um ambiente fértil para co-

nectividade, produtividade 
e inovação entre as pessoas, 
além de ser uma ferramenta 
fundamental de atração e 
retenção de talentos. Boa 
parte daquelas pessoas 
ansiosas é de jovens, ávidos 
por interações e aprendiza-
do que só o ambiente físico 
pode proporcionar. Muitas 
dessas empresas pertencem 
à chamada "nova economia". 

São startups e empresas 
de tecnologia que, além de 
repensar seu espaço inte-
rior, também enxergam os 
grandes centros urbanos, 
como São Paulo, como um 
terreno fértil para cres-
cimento. Tomemos como 
exemplo as mudanças pelas 
quais vêm passando as prin-
cipais avenidas da cidade. 
Há 30 anos, a maioria das 
empresas instaladas na Av. 
Paulista era do setor finan-
ceiro. Hoje mais da metade 
é do setor de serviços e 
tecnologia, e apenas 15% 
são do ramo financeiro. Si-
tuação parecida com a Av. 
Brigadeiro Faria Lima. 

Essas empresas perce-
beram que, para atrair os 
melhores talentos, precisa-
vam se adequar a essa nova 
forma de interação com o 
trabalho. Passaram a repen-
sar seus espaços internos e 
dar preferência a edifícios 
bem localizados e próximos 
a serviços variados. Essa 
combinação de fatores é es-
sencial para atrair os jovens 
profissionais, que criaram 
verdadeiras comunidades 
nestas regiões. Ali vivem, 
trabalham e socializam. 

Essa tendência do escritó-
rio "hub" irá permanecer e 
crescer, criando laços mais 
fortes entre os funcionários 
com sua empresa e com seus 
colegas e, assim, superar 
a crise econômica que a 
pandemia irá nos deixar de 
legado. Os escritórios são 
parte fundamental do de-
senvolvimento, não apenas 
profissional, mas também 
pessoal. É fundamental que 
esses espaços sejam repen-
sados como ferramentas de 
um futuro do trabalho com 
mais interação, diversidade 
e como local para o desen-
volvimento de novas ideias.

Ideias essas que surgem 
não somente nos almo-
ços das sextas-feiras, mas 
também daquele bate-papo 
inesperado no café da tarde, 
e que transformarão não 
apenas a própria empre-
sa, mas como a sociedade 
interage com esse novo 
mundo que se apresenta, 
com experiências que a 
tecnologia, sozinha, não 
pode nos oferecer.

(*) - É arquiteto e urbanista, 
vice-presidente de Gestão 
Patrimonial e Locação do 

Secovi-SP e da CBRE Brasil.

Adriano Sartori (*)

Reprodução AI/Agasus

Aliando a leitura do QR code ao re-
conhecimento facial, as empresas têm 
mais segurança de dados, garantindo a 
veracidade de quem está registrando 
ponto e evitando totalmente a possi-
bilidade de fraudes.

O QR code está transformando 
o registro de ponto, principalmen-
te neste período em que devemos 
priorizar os cuidados com a saúde e 
evitar o contato com superfícies não 
higienizadas. Essa é uma excelente 
opção para as empresas que querem 
dar um passo à frente na gestão da 
jornada de trabalho.

(*) É CEO do Tangerino - controle de ponto digital.

o QR code mais uma vez está presente 
para facilitar o acesso ao cardápio. 

O que nem todos sabem é que o QR 
code também está favorecendo a gestão 
de pessoas, facilitando o registro da 
jornada de trabalho de forma simples e 
rápida por meio do aplicativo de ponto 
digital, por exemplo.

O usuário consegue fazer os registros 
de entrada, intervalo intrajornada e saída 
do expediente com muita agilidade. Para 
isso, basta acessar o app pelo celular ou 
tablet disponível na entrada da empresa 
e apontar o QR code. Dessa forma, a 
solução registra o dia, a hora e o local 
onde a jornada está sendo iniciada.

Leonardo Barros (*)

Os clientes são identificados por 
um QR code disponibilizado 
via aplicativo que é lido pela 

catraca na entrada da loja. As câme-
ras sabem quem está comprando, e 
depois de pegar os produtos desejados 
basta… sair!

No Brasil ainda não temos um número 
expressivo de lojas com essa tecnologia, 
mas há exemplos em que podemos ver 
a aplicação do QR code possibilitando o 
acesso à informação de maneira rápida 
e simples.

Durante a pandemia, as lives se 
tornaram uma alternativa de comuni-
cação e entretenimento. Com bares e 
restaurantes fechados, as transmissões 
ao vivo ajudaram as pessoas a ficar em 
casa e aumentaram a popularidade do 
QR code. 

Os módulos pretos dispostos em um 
diagrama quadrado replicados nas telas 
são frequentemente utilizados para 
receber doações, facilitando a vida do 
usuário que é redirecionado a outro 
site usando apenas um smartphone 
para fazer a leitura do código.

Com a flexibilização da quarentena e 
a reabertura do comércio, os estabele-
cimentos foram recomendados a aderir 
ao cardápio digital para garantir mais 
segurança em meio à pandemia. Logo, 

O século 21 é o século do digital e da impre-
visibilidade – e 2020 deixou isso bem claro. Ter 
uma estratégia de negócio nessa época requer 
muito mais do que era necessário antigamente. 
Afinal, não é mais apenas sobre vender, mas 
sim entregar experiência e qualidade para o 
cliente, independentemente do produto ou 
serviço oferecido. Esse é, agora, um dos grandes 
desafios para as empresas: a entrega de valor.

Para isso, elas precisam se adaptar ao novo 
cliente e a essa realidade que muda constan-
temente, o que passa pela digitalização. Mas 
ser digital é mais do que realizar a adoção 
massiva de tecnologias: é orientar a cultura da 
empresa por uma nova perspectiva e integrar 
essa cultura ao delivery.

Se a visão de uma empresa indica aonde ela 
quer chegar, a cultura mostra se será possível 
chegar lá. Para ajudar nessa caminhada para 
adotar uma cultura ágil e digital, a Verity, em-
presa de Transformação Digital que atua no 
mercado de tecnologia há mais de dez anos, 
criou o e-book ‘Digital First’. Nele, reuniu 
parte da própria experiência com processos 

E-book gratuito para ajudar a promover 
cultura digital nas empresas

de transformação digital para mostrar como 
adotar uma postura “culturalmente digital” 
que pode levar as empresas a resultados 
inéditos e surpreendentes.

O leitor encontra, por exemplo, os sete 
pilares de toda transformação digital, os bene-
fícios e abordagens da agilidade, os elementos 
críticos para criação de uma cultura digital, 
entre outros insights. “Sabemos que mudar 
não é fácil. Por isso, aqui na Verity, criamos 
nosso próprio framework de transformação 
cultural. Esse ‘como começar’ também está 
lá, com steps fundamentais para cada um 
conduzir a mudança na sua organização”, 
explica Victor Gonçalves, Head de Inovação 
e Agilidade da empresa.

O objetivo, segundo ele, é que todos saibam 
que é possível iniciar a jornada para uma 
cultura ágil e digital, e que existem profissio-
nais especializados para ajudar com todas as 
dificuldades que podem aparecer no caminho. 
Para baixar gratuitamente o material, é só 
entrar na página do ‘Digital First’ (https://
digitalfirst.verity.com.br/).

Leonardo Barros

News@TI
Blockbit anuncia expansão internacional

@A Blockbit, empresa global de produtos de cibersegurança, 
comemora cinco anos de história e reforça a expansão de sua 

estratégia de atuação ao redor do mundo. Com crescimento anual 
acima dos 30%, a companhia planeja ampliar sua presença no mer-
cado nacional e internacional em 2021, investindo cada vez mais no 
desenvolvimento de soluções inovadoras e em parcerias estratégicas 
com canais especializados. “Temos muito orgulho da trajetória de 
sucesso que temos até aqui, principalmente pelo reconhecimento e 
confiança que alcançamos com empresas e profissionais que utilizam 
diariamente nossas soluções de cibersegurança”, diz Anderson França, 
CEO da Blockbit. “Para o futuro, queremos seguir trazendo novidades 
que ajudem a simplificar a rotina dos clientes, atendendo todas as de-
mandas de segurança digital das organizações” (https://www.blockbit.
com/pt/canais/seja-um-canal-blockbit/).

Cebrusa Brasil e Northgate anunciam fusão

@A Cebrusa, empresa que oferece soluções de imigração para o 
Canadá, e a Northgate Immigration Services, escritório de con-

sultoria de imigração, localizado em Vancouver, no Canadá, acabam 
de anunciar uma fusão para ampliar ainda mais os serviços para quem 
deseja morar em um dos melhores países do mundo. De acordo com 
Daniel Braun, presidente da Cebrusa, a junção é muito positiva e au-
menta ainda mais as opções, como planejamento, vistos, consultorias, 
processos imigratórios, entre outros. “A fusão é muito positiva para 
a Cebrusa, pois a Northgate além de estar localizada em Vancouver 
também oferece serviços importantes, como consultores devidamente 
regulamentados” (https://whats.link/northgateimmigrations).

MBA em Restauração, Licenciamento e 
Adequação Ambiental

@Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso Master in 
Business Administration (MBA) em Restauração, Licenciamento 

e Adequação Ambiental, ofertado no Campus Sorocaba da Universi-
dade Federal de São Carlos (UFSCar). As aulas terão início no dia 6 
de março e serão realizadas em plataforma virtual, durante o período 
de isolamento social. A especialização tem o objetivo de formar e 
atualizar profissionais com conhecimentos técnico-científicos para 
atuar no planejamento, implantação e monitoramento de projetos e 
atividades de restauração de áreas degradadas e adequação de proprie-
dades rurais, com base em princípios legais, técnicos e ambientais. Os 
procedimentos de inscrição e demais informações estão no site www.
posrestauracaoambiental.ufscar.br. A seleção será realizada por ordem 
de inscrição. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (15) 99691-
6032 (também WhatsApp) ou pelo e-mail mba.rad.ufscar@gmail.com.

Portal gratuito com conteúdo educativo para 
crianças e adolescentes

@A Red Hat, líder global no fornecimento de soluções open source, 
anuncia o lançamento de um portal web para apoiar sua iniciativa 

Co.Lab no Brasil. O site vai oferecer conteúdo educativo para crianças 
e adolescentes, de 5 a 15 anos, com base nos princípios do código 
aberto, que incluem inovação, transparência, criatividade e colabo-
ração. Totalmente gratuita e em português, a plataforma conta com 
três áreas principais, que incluem experimentos práticos, depoimentos 
motivacionais e workshops. O conteúdo, criado em colaboração com 
instituições e especialistas do país, trará vídeos com linguagem simples 
e direta, apresentando novidades que conectam o universo open source 
com o dia a dia dos jovens (https://www.redhat.com/pt-br/colab-repo).

ricardosouza@netjen.com.br

Para baixar gratuitamente o material, 
é só entrar na página do ‘Digital First’ 

(https://digitalfirst.verity.com.br/)
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O SAS, líder global em 
analytics, anuncia a aquisição 
da Boemska, uma empresa de 
pequeno porte especializada 
em desenvolvimento de apli-
cações e gerenciamento de 
cargas de trabalho de analytics 
em nuvem. A aquisição está 
alinhada com a estratégia do 
SAS em aprimorar ainda mais 
a sua plataforma Viya com 
um conjunto de recursos que 
impulsionam a migração de 
seus clientes para o ambiente 

em nuvem. O valor do negócio 
não foi divulgado. 

Com sede em Londres e centro 
de Pesquisa & Desenvolvimento 
(P&D) na Sérvia, a Boemska, 
que já atuava como parceiro 
tecnológico do SAS, será imedia-
tamente integrada à companhia. 
Sua carteira de clientes globais 
conta com grandes empresas em 
diversos segmentos, incluindo 
clientes do SAS na indústria 
financeira e no setor de saúde 
(www.sas.com/br).

SAS anuncia aquisição 
da Boemska



www.netjen.com.br
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D - Saúde Planetária
A Era do Antropoceno é a atual época pela qual o mundo passa. Os 
impactos dessas ações podem ser irreversíveis para o planeta e incluem 
o aumento da poluição, do desmatamento, além do extermínio de 
espécies. Temas como esses são estudados pelo Grupo de Pesquisa 
em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP, que 
lançou um programa para estudantes de todas as universidades. É o 
Programa de Embaixadores de Saúde Planetária 2021, que objetiva 
a criação de uma rede de estudantes para desenvolvimento de ativi-
dades para disseminação dos conceitos de Saúde Planetária em suas 
universidades. Podem participar alunos de graduação e pós-graduação, 
de todas as disciplinas e áreas do conhecimento que abordem temas 
relacionados à saúde do planeta. Inscrições:  (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScbEDxdTXV64bbugeoxfO_M0oaJWMR7uE-
fgbphQFFtBCnMY7w/viewform).

E - Tecnologia Específica
A Skill Lab, escola de tecnologia que acaba de ser lançada pelo Seg-Seda 
Education Group, referência na Irlanda, acaba de dobrar a oferta de 
bolsas para seus cursos de tecnologia. O Grupo é detentor das marcas 
Seda College, escola de idiomas localizada em Dublin, e eleita por 
três anos consecutivos como a melhor do país. Os interessados nos 
cursos de Data Science, Full Stack e Cyber Security devem realizar um 
teste online no site (www.skilllabbrasil.com.br/bolsas). As provas vão 
acontecer entre os próximos dias 12 e 17, e o resultado será divulgado 
no dia 19. As aulas serão transmitidas ao vivo para todo o Brasil e 
a área do aluno em ambiente virtual é interativa, potencializando o 
aprendizado de adultos por meio de uma experiência incrivelmente 
rápida, fácil e dinâmica. 

F - Tecnologia em Dados
A everis, consultoria de Negócios e TI do Grupo NTT Data, presente em 
17 países, e a Digital Innovation One, plataforma de educação contínua 
em desenvolvimento de software que conecta talentos com o mercado 
de trabalho, está lançando um programa de aceleração na formação 
de profissionais na área de engenharia de dados, no qual especialistas 
compartilharão conhecimentos em temas avançados de tecnologias 
emergentes do mercado, como Spark, Kafka, Hadoop, Scala. São 3.000 
bolsas de estudos, sendo que os estudantes que se destacarem poderão 
ser contratados pela everis para atuar nos escritórios de São Paulo, 
Florianópolis, Rio de Janeiro e Uberlândia, presencial ou remotamente. 
Os interessados devem se inscrever em (https://digitalinnovation.one/).

A - Planos de Saúde
O setor de saúde suplementar registrou alta de beneficiários pelo quinto 
mês consecutivo após sucessivas quedas em função da pandemia do novo 
Coronavírus. Os dados são do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. 
Com a retomada, o setor atingiu a marca de 47,3 milhões de pessoas, 
avançando 0,7% no período de 12 meses encerrado em novembro de 2020. 
Na avaliação trimestral, entre agosto e novembro de 2020, o crescimento 
é ainda maior. Nesse período, os mais de 476 mil novos beneficiários de 
planos médico-hospitalares significaram um crescimento de 1% no total. O 
que mostra que o mercado brasileiro pode ter encontrado alternativas de 
amenizar os impactos da pandemia. A faixa etária de 59 ou mais foi a que 
registrou o crescimento mais expressivo, com avanço de 2,9%. O boletim 
pode ser acessado na íntegra em (https://bit.ly/NAB_IESS).

B - Programa de Líderes 
Jovens inquietos que têm iniciativa, sonham grande, querem deixar um 
legado e estão buscando conhecimento de ponta, já podem se inscrever no 
Programa Líderes Estudar, o maior processo seletivo de bolsas de estudo 
do país. A iniciativa seleciona estudantes interessados em obter ajuda da 
organização para concluírem a graduação ou a pós-graduação em institui-
ções nacionais e internacionais. Para participar, é necessário ser brasileiro 
ou brasileira, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e 
também é preciso estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando 
o ensino superior no Brasil ou exterior em uma das quatro categorias de 
bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação 
ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-
graduação no exterior. Link das inscrições: (https://bit.ly/2MvfeyR). 

C - Automação Industrial
O avanço da tecnologia se torna método essencial para o rejuvenescimento 
das estruturas empresariais e ferramenta primordial para a inovação 
do setor industrial. Por isso, a Horus Telecom, rede de distribuição de 
soluções tecnológicas e a Smart Factory, empresa de transformação 
digital para as indústrias, firmaram parceria para fornecer facilidade 
e organização nos projetos de digitalização de processos, robótica, au-
tomação industrial e inteligência de dados. A união objetiva combinar 
processos de conhecimento e tecnologia na área industrial para alavancar 
a competitividade das empresas, visando soluções para as empresas de 
ponta a ponta. De maneira prática, a Smart Factory fará o diagnóstico 
responsável para a implementação de projetos enquanto a Horus fará 
o fornecimento de produtos, equipamentos e o suporte necessário du-
rante todo o percurso. Mais informações: (www.horustelecom.com.br).

G -  Programa de Trainee
A Royal DSM, empresa global baseada em ciência para Nutrição, Saúde 
e Vida Sustentável, está com inscrições abertas para seu Programa 
de Trainee 2021. As vagas são para as cidades de São Paulo, Campi-
nas e em Pecém (CE). Os selecionados poderão atuar nas áreas de 
operação, finanças, comercial/vendas, tecnologia e sustentabilidade. 
Podem se candidatar profissionais com até três anos de formação 
em cursos diversos, como Administração, Ciências Contábeis, Enge-
nharias e Marketing, com conhecimentos em inglês, disponibilidade 
para viagens nacionais e internacionais, disponibilidade de mudança 
de cidade ou país, ter bom relacionamento interpessoal, atitude e 
ser engajado. O salário é compatível ao do mercado, além dos be-
nefícios tradicionais. Inscrições em: (https://www.99jobs.com/dsm/
jobs/115005-dsm-trainee-program-latin-america?preview=true).   

H - Tecnologia para Mulheres
A Laboratória atua com o objetivo de garantir mais diversidade no mundo 
tech e, para isso, acaba de abrir as inscrições para um bootcamp de seis meses 
exclusivo para mulheres e com foco em empregabilidade na área de progra-
mação. O bootcamp prepara as alunas para se tornarem desenvolvedoras 
front-end e para ingressar, não é necessário conhecimento prévio na área. Nos 
últimos seis anos, cerca de 1.800 mulheres se formaram na Laboratória em 
cinco países da América Latina e a maioria delas pôde iniciar uma promissora 
e exitosa carreira em tecnologia. Ao final do curso, a organização conecta as 
mulheres com as empresas por meio de um hackathon exclusivo. Inscrições 
para o processo seletivo pode serv feita no site: (https://selecao.laboratoria.la/).

I - Comunicação Pública
A ABC Pública e a Aberje abriram inscrições para a nova edição do 
Programa Avançado em Comunicação Pública, que se inicia no dia 15 de 
maio, estendendo-se até 16 de outubro. Serão dez aulas distribuídas por 
19 sábados, sempre em ambiente online, com transmissão pela plataforma 
Zoom no YouTube. O curso terá aulas, seminários, debates e produção 
de conteúdo para acesso público sobre experiências e conhecimento 
de professores e alunos. Sobre ele, diz a ementa: “O curso pretende 
discutir casos e apresentar visões e práticas a partir do novo ecossistema 
informativo em busca de uma comunicação estratégica, protagonista, 
atualizada e eficiente,voltada para um cidadão cada vez mais ativo e 
exigente”. Outras informações e inscrições (https://abcpublica.org.br/).

J - Vagas de Estágio
Localizada no bairro do Jaraguá, em São Paulo, a Voith está com ins-
crições abertas  para o processo seletivo do “Go Voith - Programa de 
Estágio 2021”. Ao todo, são dez vagas disponíveis. Os candidatos devem 
atender aos seguintes pré-requisitos: Formação Superior: Bacharel com 
conclusão prevista entre 12/2022 e 12/2023 -  Cursos: Todos -  Inglês: 
Avançado/Fluente. O “Go Voith 2021” é voltado para alunos de todos os 
cursos superiores e tem como diferencial apresentar todas as áreas da 
empresa para que os candidatos escolham o setor que desejam realizar o 
programa de estágio. Para realizar as inscrições para o processo seletivo, 
é preciso acessar o site: (https://voith.across.jobs/). 

O mercado de tecnologia 
clama por 2021

O ano de 2020 chegou 
ao fim, para muitos, 
com a sensação de 
ter passado por um 
desafio enorme

Foram meses total-
mente atípicos para 
a economia do país. 

Olhando pela perspectiva 
do mercado de tecnologia, 
a sensação que fica é justa-
mente o contrário: o desafio 
está apenas começando. E 
por que o mercado de tec-
nologia clama por 2021? A 
resposta engloba diversos 
fatores, mas o mais otimis-
ta deles é que o segmento 
caminha com projeção de 
crescimento para o próxi-
mo ano. 

O relatório IDC WW Co-
vid-19 - Impact on IT Spen-
ding Survey, apontou que 
para 42% das empresas 
brasileiras que foram en-
trevistadas, o orçamento de 
TI em 2021 será maior do 
que o previsto antes da Co-
vid-19. Isso mostra o quanto 
a pandemia impactou o 
cenário das empresas, que 
não conseguiram planejar 
os próximos passos e vão 
precisar investir mais em 
tecnologia. 

Além disso, muitas per-
ceberam da pior maneira 
que não havia preparo para 
enfrentar uma situação de 
crise. E é por isso que a 
área de tecnologia sentiu 
um aumento expressivo 
pela demanda de reinventar 
as empresas, que precisam 
de suporte para migrar 
anywhere to cloud, dar 
acessibilidade independen-
te da distância e garantir a 
segurança das aplicações. 

E por falar em segurança, 
essa para mim é a maior 
tendência que se espera 
de tecnologia para 2021: 
cybersegurança se tornou 
necessidade primária das 
empresas. Para se ter uma 
ideia, uma pesquisa realiza-
da pela Fortinet apontou que 
só no primeiro semestre de 
2020, mais de 1,6 bilhão de 
ataques cibernéticos foram 
realizados. E com as opera-
ções acontecendo no home 
office, é investir nesse tipo de 

tecnologia que vai dar apoio 
para que as companhias 
continuem operando. 

Além disso, 2020 foi um 
ano importante no que tan-
ge a proteção aos dados. E 
é por isso que o blockchain 
deve ganhar ainda mais 
destaque nos próximos 
meses. As soluções usarão 
ferramentas de validação 
junto com os mecanismos 
de criptografia e IoT, que 
ligam os ativos digitais ao 
mundo físico injetando da-
dos externos nas redes. Isto 
vai melhorar a confiança e 
eliminará a dependência da 
inserção manual de dados, 
que muitas vezes são pro-
pensas a erros e fraudes. 

Outro segmento que ga-
nhou os holofotes em 2020 e 
que deve continuar em alta é 
a Inteligência Artificial. Por 
conta da pandemia, diversas 
tendências de Inteligência 
Artificial foram impulsiona-
das. Por exemplo, Internet 
of Behavior (IoB) ou Inter-
net de Comportamentos, 
tem o objetivo de utilizar a 
Inteligência Artificial (IA) 
para analisar o comporta-
mento dos funcionários e 
assim permitir que a em-
presa consiga pensar em 
alternativas, que ajudem a 
melhorar o desempenho de 
cada um. 

A automação e o suporte 
para várias nuvens e estra-
tégias de TI híbrida estão 
impulsionando a adoção de 
tecnologias de automação 
de TI no cenário de ITSM, e 
por isso devem ser tendên-
cias para 2021. A tecnologia 
5G também chega com força 
ao Brasil no próximo ano, 
o que vai nos proporcionar 
mais velocidade e uma nova 
experiência no que tange à 
conectividade. 

Vale dizer que muitas 
dessas tecnologias não são 
exatamente novidades, mas 
se tornaram tendências de-
vido à rápida evolução em 
2020. Afinal, quando se fala 
de inovação, não é somente 
sobre automatizar algo que 
era feito manualmente, mas 
sim de mudar completa-
mente a forma e o que se faz. 

(*) - É CEO da Claranet 
(https://www.claranet.com/).

Edivaldo Rocha (*)

Não há necessidade de comparecimento a uma unidade de 
atendimento do Fisco.

A defesa poderá ser 
apresentada de ma-
neira inteiramente 

virtual, sem a necessidade 
de comparecimento a uma 
unidade de atendimento 
do Fisco. Primeiramente, o 
contribuinte deve acessar 
o sistema e-Defesa para 
preencher o formulário de 
impugnação. A ferramenta, 
segundo a Receita, traz vá-
rias vantagens. 

Além de validar a noti-
ficação de lançamento, o 
formulário apresenta as 
opções de alegações mais 
comuns para cada infração, 
o que facilita a redação da 
defesa. O sistema também 
indica os documentos a 
serem entregues ao Fisco, 
o que facilita o processo e 

Após quedas na produção durante início 
do isolamento social, setor automobilístico 

supera o patamar pré-pandemia.

Pelo sétimo mês seguido, a produção da 
indústria nacional cresceu frente ao mês 
anterior, com alta de 1,2% em novembro 
contra outubro. Entretanto, de janeiro 
a novembro de 2020, o setor registrou 
perda de 5,5%. No acumulado em 12 
meses, a queda foi de 5,2%. Mesmo com 
o desempenho positivo recente, a produ-
ção industrial ainda se encontra 13,9% 
abaixo do nível recorde, alcançado em 
maio de 2011. Os dados são da Pesquisa 
Industrial Mensal, divulgada na sexta-
feira (8), pelo IBGE, que mostra ainda 
que, em relação a novembro de 2019, a 
indústria avançou 2,8%.

Todas as grandes categorias tiveram 
alta frente a outubro, com destaque para 
bens de capital (7,4%) e bens de consumo 
duráveis (6,2%), que apresentaram as 
maiores taxas positivas. É o sétimo mês 
seguido de expansão na produção em 
ambas as áreas, com acúmulo de 129,7% 
na primeira e 550,7% na segunda. As 
duas categorias estão acima do patamar 
pré-pandemia de covid-19: 12,2% e 2,7%, 
respectivamente. Ainda na comparação 
com outubro, bens de consumo semi e não 
duráveis (1,5%) e bens intermediários 
(0,1%) também cresceram em novembro, 
revertendo as quedas de 0,1% e 0,4%, 
respectivamente, no mês anterior.

Para o gerente da pesquisa, André 
Macedo, o resultado de novembro mostra 
a manutenção do quadro dos últimos 
meses. “O avanço é quase o mesmo do 
mês anterior e faz com que o setor siga 
ampliando o aumento com relação ao 
patamar pré-pandemia. E houve um 

Poupança: captação 
recorde de R$ 166,31 
bilhões em 2020

Aplicação financeira mais tradicional 
dos brasileiros, a caderneta de poupança 
tem atraído cada vez mais o interesse 
dos brasileiros. Em 2020, os investidores 
depositaram R$ 166,31 bilhões a mais 
do que retiraram da aplicação, informou  
o Banco Central (BC). O resultado é o 
maior já registrado para um ano desde 
o início da série histórica, em 1995. Em 
2019, a captação líquida – diferença en-
tre depósitos e retiradas – tinha ficado 
em R$ 13,33 bilhões. O recorde anterior 
tinha sido registrado em 2013, quando 
a aplicação financeira tinha captado R$ 
71,05 bilhões.

Apenas em dezembro, os brasileiros 
depositaram R$ 20,61 bilhões a mais 
do que sacaram da poupança. O valor 
é recorde para o mês desde o início da 
série histórica. Tradicionalmente, os 
brasileiros depositam mais na caderneta 
em dezembro, por causa do pagamento 
da segunda metade do décimo terceiro 
salário. A aplicação começou 2020 no 
vermelho. Em janeiro e fevereiro, os 
brasileiros retiraram R$ 15,93 bilhões a 
mais do que depositaram. 

A situação começou a mudar em março, 
com o início da pandemia da Covid-19, 
quando os depósitos passaram a superar 
os saques. Com rendimento de 70% da 
Selic, a poupança atraiu mais recursos 
mesmo com os juros básicos nos menores 
níveis da história e com a aplicação per-
dendo para a inflação. Com as recentes 
reduções na taxa Selic e o repique no valor 
de diversos alimentos, o investimento 
passou a render menos que os índices 
de preços (ABr).
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Contribuinte na malha fina pode 
contestar valores pela internet

O contribuinte que caiu na malha fina do Imposto de Renda pode contestar os valores lançados no Centro 
Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC)

sibilita desconto de 40%. 
O e-CAC pode ser aces-

sado de duas formas: pelo 
certificado digital (espécie 
de chave eletrônica que cus-
ta em média R$ 200) e pela 
digitação do número do CPF 
e do código de acesso. Caso 
não tenha código de acesso, 
o contribuinte pode gerar 
uma combinação, mas pre-
cisa informar os números 
dos recibos das duas últimas 
declarações do Imposto de 
Renda. Informações sobre a 
impugnação da notificação 
de lançamento de imposto 
de renda podem ser obtidas 
no portal (https://www.gov.
br/pt-br/servicos/impugnar-
notificacao-de-lancamen-
to-de-imposto-de-renda) 
(ABr).

agiliza o julgamento. 
Após gerar a impugnação, 

o contribuinte deve entrar 
no e-CAC, abrir um Dossiê 
Digital de Atendimento 
(DDA) do tipo Impugnação 
de Notificação de Lança-

mento IRPF e anexar a 
defesa e os documentos. 
Quem pagar os valores da 
Notificação de Lançamento 
em até 30 dias tem direito 
a desconto de 50% sobre a 
multa. O parcelamento pos-

IBGE: indústria cresceu 1,2% em 
novembro, sétima alta consecutiva

predomínio no crescimento, ou seja, 
todas as categorias e a maior parte das 
atividades tiveram aumento”, disse, em 
nota. “O setor de veículos automotores, 
reboques e carrocerias segue sendo a 
maior influência da indústria nacional. 

Com a alta de 11,1% apresentada em 
novembro frente a outubro, a atividade, 
após quedas nos meses críticos da pan-
demia, acumula expansão de 1.203,2% 
em sete meses consecutivos, superando 
em 0,7% o patamar de fevereiro”, infor-
mou o IBGE.

Outras atividades que deram contribui-
ções positivas ao resultado de novembro 
foram confecção de artigos do vestuário 
e acessórios (11,3%), máquinas e equipa-
mentos (4,1%), impressão e reprodução 
de gravações (42,9%), couro, artigos 
para viagem e calçados (7,9%), bebi-
das (3,1%), produtos de metal (3,0%) 
e outros equipamentos de transporte 
(12,8%) (ABr).



A alta capacidade 
de inovar, cocriar e 

colaborar

O ano de 2020 deixa 
um legado e tanto 
para o mundo

E nas corporações 
mostrou toda sua 
intensidade, pro-

vocando transformações 
profundas nas estruturas 
de projetos, iniciativas e 
como responder de ma-
neira rápida e ágil para 
que muitos buscassem a 
sobrevivência no mundo 
dos negócios também. A 
estratégia adotada este 
ano deve se perpetuar em 
2021, e nos próximos anos, 
para quem está disposto a 
consolidar, por exemplo, 
seu ecossistema de inova-
ção, atuando em diferentes 
temas para poder dar mais 
suporte às jornadas de ne-
gócio de seus clientes. 

No entanto, só vai sair 
na frente quem tiver rea-
lizado um trabalho forte e 
consistente até aqui, com 
soluções diversificadas, 
especialmente orientadas 
na jornada de serviços fi-
nanceiros, área que ganhou 
o olhar de muitos com a 
chegada revolucionária dos 
pagamentos instantâneos 
do PIX. Mas segmentos 
como Varejo, Logística, 
Indústria e Saúde também 
vão continuar crescendo 
e exigindo serviços ainda 
mais inovadores e amigá-
veis.

Melhorar a performance 
e experiência dos clientes, 
seja em canais digitais 
quanto em um mundo cada 
vez mais phygital, será um 
ponto fora da curva para 
empresas manterem sua 
força no Marketing, aten-
dendo de ponta a ponta des-
de o design da experiência, 
a produção de conteúdos e 
a gestão do relacionamento 
dos clientes. 

O poder da cocriação é 
fundamental para alcan-
çar a inovação, com isso, 
trazer o cliente para ser 
um parceiro estratégico 
vai permitir contribuir não 
apenas com experiência 
tecnológica, mas também 
com a combinação de 
visões de inovação origi-
nadas em outros setores 
e com capacidade de im-
plementação, pragmática, 
tangível e de alto valor. A 
inovação cada vez mais é 
a capacidade de afrontar 
um mundo incerto a partir 
da associação de ideias, 
capacidades e lógicas que 
permitam repensar para 
trazer mais valor. 

No Brasil, se enxerga um 
ecossistema de atores de 
inovação ainda mais rico, 
mais complexo, que vai exi-
gir de todos nós do mercado 
uma alta capacidade para 
colaborar entre os atores; 
essa capacidade ainda não 
está em prática de forma 
massiva, mas cada vez mais 
conseguiremos ver como 
essas associações aconte-
cem e criam jornadas ou so-
luções únicas no mercado. 
De outro lado, a tecnologia 
tem se estendido drasti-
camente na cobertura, e 
agora no uso pós-pandemia, 
razão pela qual a aceleração 
de transformação digital é 
iminente e irreversível. 

A transformação só se 
conquista com a explo-

ração de novas ideias e 
possibilidades que a tec-
nologia alavanca para obter 
grandes mudanças sociais, 
econômicas ou de resulta-
dos empresariais. Entre as 
tendências fortes e sólidas 
que devem despontar nos 
próximos anos e que já fize-
ram sua prova de conceito 
em 2020 estão temas como 
a economia circular. Vimos 
durante a pandemia o quão 
necessário é praticar um 
consumo mais consciente, 
que privilegie e economia 
local a partir também de 
uma economia global van-
tajosa. 

As pessoas irão consumir 
mais próximo de casa e de 
produtores menores, ou 
seja, vão querer desfrutar 
de maior acesso de comprar 
via marketplaces. Outro 
ponto importante é man-
ter como principal foco o 
bem-estar e a saúde. Antes, 
vimos um movimento re-
lacionado à prevenção da 
saúde e à visão de bem-es-
tar. Hoje, mais do que nun-
ca, e com a instalação da 
telemedicina e potenciais 
novas soluções digitais para 
o cuidado pessoal da saúde, 
olharemos um consumo de 
bem-estar self-service, ala-
vancado a partir de hubs de 
soluções de saúde, wellness 
e mindfullness.

Vamos precisar focar em 
operações cada vez mais 
eficientes. A crise mundial 
reduz as receitas. Existem 
muitas oportunidades de 
crescer em alguns segmen-
tos, outros foram altamente 
impactados, mas ainda os 
que crescem devem consi-
derar um cenário econômi-
co completo, com margens 
ainda mais estreitas e que 
requer muita disciplina 
para a redução de custos e 
a sobrevivência. 

Veremos uma intensifica-
ção da automação, a adoção 
de processos cada vez mais 
enxutos e a capacidade de 
repensar todo o modelo 
operacional buscando uma 
cadeia de valor de maior 
efetividade. Por fim, a de-
mocratização dos serviços 
do setor financeiro é um 
fato e está aí para mexer 
com toda a estrutura do 
capital. É o que já começou 
a partir do novo contexto 
de Open Banking, PIX e 
especialmente de todo 
o movimento de super 
plataformas que estará 
imerso no nosso dia a dia, 
nos oferecendo serviços 
financeiros customizados e 
ao alcance de nossas mãos.  

E tudo isso irá se con-
solidar e ganhar novos 
contornos com a nova lei, 
que já está aí: a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD), proporcionando 
a proteção de dados que 
não só levará as empresas a 
pensar melhor em formatos 
para garantir a segurança 
das informações de seus 
clientes, como também 
para usá-los cada vez mais 
com responsabilidade e 
eficiência. 

Ganhará muito valor tudo 
o que tem a ver com a gestão 
e inteligência de dados na 
visão de relacionamento 
e uso.

(*) - É diretora global de Inovação e 
Negócios Digitais do Grupo Stefanini.

Mary Alejandra Ballesta Estrada (*)
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Com isso, os serviços 
financeiros também 
tiveram uma nova 

forma de consumo: total-
mente digital, onde a gran-
de maioria das empresas 
efetua pagamentos e rece-
bimentos de forma online, 
utilizando PIX e diversas 
carteiras digitais, fazendo 
esse serviço crescer muito 
na pandemia. 

Pioneira em otimizar o 
pagamento de bônus e pre-
miações, a Cash.in teve um 
crescimento de 309% du-
rante a pandemia. Segun-
do a CEO e co-fundadora 
da fintech, Nani Gordon, 
atender necessidades indi-
viduais é primordial, ainda 
mais neste momento, e o 

O prêmio de incentivo flexível é a forma mais assertiva de 
fortalecer a autonomia.

Com 1,60 metro de altura e pesando 
menos de 10 quilos, Sofia é uma 

totem-robô que fornece informações sobre 
produtos e serviços.

O Brasil acaba de ganhar Sofia – a 
primeira totem-robô assistente para 
atendimento a clientes e público nos 
setores varejista, hoteleiro, educacio-
nal e da Saúde.  A novidade estreia no 
país pelas mãos da XRobô, primeira 
startup brasileira especializada no 
fornecimento de robôs humanoides e 
na criação de aplicações sob medida 
para o mercado cooperativo.

Com 1,60 metro de altura e pesando 
menos de 10 quilos, Sofia é uma totem
-robô assistente dotada de tela com 
avatar e integralmente desenvolvida e 
programada pela XRobô para fornecer 
informações sobre produtos e serviços 
em lojas, shoppings, farmácias, hospi-
tais, hotéis, pousadas, escolas – e em 
mais uma infinidade de locais e negó-
cios de diferentes portes e segmentos 
nos quais a interação com o público e o 
poder da informação são fundamentais 
nos processos de escolha e tomada 
de decisão dos consumidores no ato 
da compra. 

Sofia pode, por exemplo, ser posicio-
nada na entrada ou em lugares estra-
tégicos do estabelecimento comercial. 
Dotada de sensores, ela ‘percebe’ 

Obtenha maior produtividade e eficácia nas reuniões remotas.

Uma empresa que se limita a reuniões presenciais já está 
perdendo o fôlego para acompanhar as mudanças rápidas 
do mercado. É por isso que investir em equipamentos de 
videoconferência é uma tendência que veio para ficar! 
Segundo Rubens Branchini, Diretor Comercial da ES Tech 
- empresa referência no fornecimento de tecnologias, as 
vantagens desse modelo de reunião são imediatas para a 
empresa, bem como o colaborador que o adota.

“Hoje em dia, uma reunião não tem mais hora ou lugar 
para acontecer. É um dos processos afetados pela trans-
formação digital, que inclui tecnologia na administração e 
operação de negócios do futuro”, afirma Branchini. Entre 
os benefícios das vídeoconferências destacam-se: maior 
produtividade e eficácia nas reuniões remotas; permite 
discutir informações importantes com agilidade; conexões 
mais profundas e significativas com clientes e parceiros 
através de conversas face a face mais frequentes; redução 
significativa nos custos de viagens e deslocamentos.

Porém o sucesso das reuniões virtuais depende da qua-
lidade dos equipamentos, por isso Branchini lista abaixo 
as principais soluções de tecnologia que otimizam as 
videoconferências:
	 •	Microfones: com a ajuda de uma empresa especializa-

da, é possível montar o setup perfeito, mas inicialmente 
é preciso se preocupar com a clareza do áudio e com 
a capacidade do equipamento de reduzir ruídos de 
fundo indesejáveis. 

	 •	Câmeras: quanto  melhor a resolução da câmera, 
mais fácil ficará para integrar participantes remotos 
na reunião. Mas, além da qualidade de imagem, há 
outras características que podem ajudar na hora de 
investir nesse tipo de equipamento.

  Existem hoje, por exemplo, modelos inteligentes 
capazes de focar automaticamente em quem está 
falando — criando uma dinâmica melhor na conversa 
sem que você precise se preocupar com a operação 
do dispositivo.
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Home office e novas formas 
de incentivar colaboradores
O home office se tornou uma forma de trabalho oficial em grande parte das empresas. Gerir as operações 
e colaboradores remotamente foi um dos desafios de grande impacto no mercado, na gestão de grandes e 
pequenas corporações

compliances, entregar so-
lução e não mais um cartão 
complicado ou benefícios 
que não auxiliam no dia a 
dia”, diz Nani. 

Dentro da carteira de 
incentivo, o colaborador 
consegue transacionar os 
valores em transferências, 
saques em lotéricas, paga-
mento de boletos, recarga 
de celular, assinar serviços 
de streaming e utilizar em 
cupons de grandes lojas. 
Neste início de ano, a startup 
acaba de iniciar uma rodada 
de captação de investidores 
e tem a meta de aumentar 
para 589% o tpv da sua base, 
que já conta com 10.000 
mil usuários. Fonte: (www.
cashin.com.br). 

prêmio de incentivo flexí-
vel é a forma mais assertiva 
de fazer pagamentos, pois 
incentiva a autonomia e 
faz com que as empresas 
“abracem” seus colabo-
radores e prestadores de 
serviço. 

“Para nós, a melhor ma-
neira de atender às pessoas, 
é entregar a possibilidade 
de escolha, um a um. O que 
José quer, não é o mesmo 
que a Maria, então vamos 
olhar para isso e, obvia-
mente dentro das leis e 

Soluções em tecnologia para 
o sucesso de uma videoconferência

	 •	Iluminação: não adianta comprar câmeras de qualida-
de se a sala for muito escura, por isso, vale atentar-se 
também para o ambiente das reuniões, que devem 
permitir uma nítida visualização dos participantes.  
Investir em luzes especiais para filmagem é uma boa 
pedida!

	 •	Software: o segredo de se obter uma boa videocon-
ferência está na união de equipamentos de qualidade 
com softwares eficientes. As melhores soluções são 
aquelas capazes de utilizar o máximo da conexão 
disponível com a internet, gerenciar múltiplas telas 
sem engasgos, permitir compartilhamento simples 
de arquivos e telas, gerenciar o áudio para destacar 
quem está falando, além de registrar a reunião para 
futuras referências.

Com um investimento certeiro em equipamentos de 
videoconferência e um bom sistema para gerenciá-los, 
uma reunião remota pode ser tão boa ou até melhor que 
a presencial. Fonte e mais informações: (www.estech.
com.br).

Sofia, a primeira totem-robô do Brasil
serviços da loja. Já em hotéis, ela pode 
informar sobre quartos, pernoites e ser-
viços, tal qual um totem-robô concierge. 
O objetivo é fornecer uma experiência 
inovadora ao consumidor, além de re-
duzir o tempo em filas e espera. 

A produtividade da equipe é outro 
ganho importante, uma vez que Sofia 
libera - para melhor cumprimento de 
suas funções - os profissionais que 
porventura tivessem de interromper 
suas atividades e tarefas para prestar 
informações. Outra grande novidade 
é o modelo de negócios para a comer-
cialização de Sofia. Além da venda 
tradicional aos diferentes setores de 
mercado, a XRobô oferece às empresas 
interessadas a opção de arrendamento 
com pagamento mensal de aluguel.

“Com excelente desempenho e preço 
acessível, Sofia certamente abrirá um 
novo leque de oportunidades incríveis 
para a expansão e a implantação de 
Inteligência Artificial nos mais diversi-
ficados estabelecimentos brasileiros. É 
a Transformação Digital em ação”, diz 
André Araújo, CEO da XRobô. - Fonte 
e mais informações (http://xrobo.com.
br/totem-robo) 

quando alguém se aproxima e coloca-se 
à disposição para interagir e informar. 
O avatar na tela tem feições humanas 
e inspira simpatia, promovendo segu-
rança e acolhimento na interação com 
o cliente.

No caso das farmácias, setor do pri-
meiro protótipo de Sofia, ela pode es-
clarecer sobre medicamentos, desde os 
tipos e para que servem até a localização 
de determinado item nas gondolas - e 
ainda tirar dúvidas sobre os produtos e 

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br



Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
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Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para
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Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 04/12/2020
Data, Hora e Local: 04/12/2020 , às 11hs, em sua sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, 
Diadema/SP, CEP 09980-160. Convocação e Publicações: Dispensada. Presença: Acionistas, representando 
a totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. 
Ordem do dia: A) Distribuição de Dividendos. B) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações 
aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade: a lavratura da presente ata em forma sumária, con-
forme faculta o artigo 130,  §1º da Lei 6404/76. A) Aprovar a distribuição de dividendos por conta do lucro liquido  
deste exercício, com base no Balanço Intermediário de 31/10/2020 o valor de R$ 8.000.000,00, para serem pagos 
no dia 09/12/2020. B) Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,lavrou-se a 
ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presente assinada: Silamo Participa-
ções Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves, Umberto 
Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro  Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; 
Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri;  Yasmin Mosseri pp. Umberto 
Silvio Mosseri;  Raphael Mosseri Kaufman;  Steffi Mosseri Kaufman Kaphan pp. Ilana Mosseri Kaufaman e Thali 
Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis Mosseri 
Carelli, pp. Monelle Mosseri. Diadema, 04/12/2020. Mesa: Presidente - Umberto Silvio Mosseri; Secretario - 
Edson Cordeiro Neves. JUCESP n° 549.517/20-0 em 23/12/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 001/2021; Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em ambiente 
escolar para atender as unidades de ensino do Departamento Municipal de 
Educação - Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2021 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
25/01/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.
vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos 
Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Carole Pateman – Marta Avancini (Trad) – 
Paz & Terra – Obra de fundamental importância para 
quem deseja apreciar a “evolução” , ou desenrolar 
dos contratos explícitos e implícitos na sociedade. 

Claro que o foco mais intenso debruça-se sobre o “embate” 
homem X mulher em toda sua abrangente extensão.  A cien-
tista política traçou um perfil antropológico dos mais diversos 
tipos de relacionamentos e contratos, através dos tempos. 
Sua primeira edição foi em 1988. A meu modo de ver, houve 
grandes e significativas alterações, todavia, ainda há muito que 
conseguir. Importante!

O Contrato Sexual

Decio Zylbersztajn – Reformatório – Um ro-
mance no mínimo muito inteligente! O título poderá 
induzir o leitor a imaginar tenda de Candomblé ou 
demais vertentes religiosas e filosóficas africanas. 
Passa dentro disso. Na realidade o “brincalhão” autor 

narra a saga de pessoas que abandonaram seu pais, com destino 
ao Brasil, por causa da perseguição perpetrada pelos nazistas 
aos judeus, na segunda guerra mundial. Decio, alinhavou com 
rara felicidade, um painel de etnias, seus sofrimentos e risos, 
bem como lições de resiliência, aprendizado e superação. São 
Paulo é o cenário principal das histórias relatadas, aliás, com 
tamanha riqueza detalhista que o leitor que vivenciou os bairros 
reportados, sentirá prazer em “revê-los”, quem não os conheceu 
poderá sentir os aromas e dramas mencionados. Não só pelo 
saudosismo mas pelo fiel relato, merece ser cinematografado!!

O Filho de Osum

Erika Linhares – Best Business – Erika é o sím-
bolo icônico da pessoa vencedora! Seu pai um rico 
e próspero empresário, nas suas palavras: “Deu um 
passo maior que as pernas e faliu”. Noticia horrível 
para uma menina de 14 anos que contava os dias para 

uma retumbante festa de debutante. Mediante tal quadro, seguiu 
o exemplo de seus pais e pôs-se a trabalhar com afinco. Hoje, 
exitosa empresária, distribui com muito ânimo seus profundos e 
necessários conhecimentos. Sabe aquele livro que ao final você 
pensa : Ok, eu também posso!! Essa é a sensação. Portanto, “bora 
lá”, sem perder tempo ou espaço. Válido para administradores, 
empreendedores e ou jovens aguerridos. Oportuna!!

Gente Feliz Não Enche o Saco: Novos 
tempos exigem novos comportamentos: 
Aprenda a cuidar de você e dos outros

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Fique atento para não perder 
os prazos das obrigações da empresa.

Passado o período de festas, este é 
um bom momento para organizar 
as finanças e ficar atento para 
não perder os prazos das 
obrigações da empresa, prin-
cipalmente as que se referem 
aos microempreendedores 
individuais (MEI) e previstas 
para os primeiros meses de 
2021. Somente no ano passado, 
2,6 milhões de MEI entraram 
no mercado. Considerando-se as 
baixas e exclusões, houve incremento 
líquido de mais de 1,8 milhão, totali-
zando 11,3 milhões de microempreen-
dedores individuais no país. 

O prazo para a declaração anual de 
rendimento do MEI (DASN-SIMEI) 
já começou e vai até o dia 31 de maio. 
O Microempreendedor Individual 
também deve observar as mudan-
ças no Portal do Empreendedor, 
que desde 4 de dezembro migrou, 
ganhando novo endereço: (gov.br/
mei). Para fazer a declaração, basta 
clicar em “Já sou MEI” e selecionar a 
opção “Declaração Anual de fatura-
mento” e acessar por meio do CNPJ. 

Para garantir a segu-
rança de informações 
pessoais coletadas 

pelas organizações, a LGPD 
entrou em vigor no Brasil, 
em setembro último, com 
o propósito de diminuir os 
incidentes e tornar a internet 
mais preservada.

Como grande parte desses 
casos acontecem durante 
compras online, expondo 
e-mails, registros de redes 
sociais, informações ban-
cárias, entre outros dados 
sensíveis, é essencial que 
os consumidores digitais 
tomem alguns cuidados para 
não cair em golpes. 

Ao analisar o cenário em 
questão e a fim de trazer 
mais confiabilidade ao meio 
digital, o VIPy, aplicativo gra-
tuito criado pelo Movimento 
Compre&Confie, que atua 
monitorando o CPF de seus 
usuários no e-commerce 
e contribui para a identifi-
cação de possíveis fraudes 
listou pontos que merecem 
atenção ao adquirir produtos 
e serviços na internet.

Não utilize a mesma sequência em contas diferentes e evite 
deixá-las salvas no navegador. 
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Vazamento de dados em 
compras online e como evitá-las
Casos de vazamento de dados são sempre sinais de alerta para empresas e pessoas físicas, visto que 
vêm se tornando cada vez mais graves e ocorrendo com maior frequência

mais trabalhoso preci-
sar digitar os números 
a cada compra, porém, 
traz mais segurança ao 
consumidor digital.

	 •	Serviços de e-mail 
sem proteção - Opte 
por serviços de e-mail 
de empresas que sejam 
certificadas pela segu-
rança e reconhecidas 
no mercado, como o 
próprio Google, já que 
para realizar compras 
é necessário que você 
vincule seu endereço 
de e-mail às lojas e aos 
pedidos realizados.

	 •	Comprar em qualquer 
dispositivo - Utilize dis-
positivos pessoais para 
realizar suas compras. 
São mais confiáveis e, 
por esse motivo, diminui 
o risco de conflitos, caso 
suas informações fiquem 
registradas no histórico 
do computador ou celu-
lar.

 
Fonte e mais informações: 

(www.vipy.com.br).

Apesar de não haver 
regras para que as pes-
soas tenham seus dados 
expostos, existem algumas 
causas mais comuns e pro-
pensas a essas ocorrências. 
Abaixo confira quais são as 
principais circunstâncias 
que causam vazamento de 
informações.
	 •	Senhas fracas - Faça 

uso de senhas fortes e 
complexas, que alterne 
entre letras minúsculas 
e maiúsculas, além de 
números e caracteres 

especiais. Outra forma 
de se proteger com 
senhas é não utilizar a 
mesma sequência em 
contas diferentes e evi-
tar deixá-las salvas no 
navegador.

	 •	Deixar o cartão de 
crédito registrado - 
Evite permissões que 
deixem os dados do 
cartão de crédito regis-
trados nas varejistas, 
para que outros sistemas 
tenham acesso à essas 
informações. Pode ser 

Principais serviços e obrigações do MEI
ano. Somente os débitos 
dos últimos cinco anos são 
exigíveis. 

Os donos de pequenos 
negócios que querem 
optar pelo MEI ou micro-
empresa podem solicitar 
a mudança até o dia 29 de 

janeiro, por meio do Portal 
do Simples Nacional.
Outro ponto de atenção para 

os empreendedores é decorrente 
da aplicação da Lei de Liberdade 
Econômica, que considerou todas as 
atividades do MEI como “baixo risco”, 
permitindo a dispensa do alvará de 
funcionamento. No entanto, é reco-
mendado verificar a legislação do mu-
nicípio antes do início das atividades.

Além disso, a cada final de ano, o 
governo federal informa quais ocu-
pações foram incluídas ou excluídas 
pelo MEI. Sendo assim, é necessário 
verificar quais atividades sofreram 
alterações. Saiba mais em: (https://
www.gov.br/empresas-e-negocios/
pt-br/empreendedor/quero-ser-mei/
atividades-permitidas) AI/Sebrae.   

Se o empresário MEI, no ano de 2020, 
ultrapassou o seu faturamento em até 
20%, já deve transmitir a Declaração 
Anual do MEI no mês de janeiro de 
2021 e recolher o valor da multa do 
excedente, gerada na transmissão da 
declaração e procurar um contador 
para proceder com a migração para 
microempresa e evitar recolhimentos 
retroativos. Aqueles que possuem 
débitos referentes ao ano passado 
também podem providenciar o par-
celamento das dívidas a partir deste 

Style YP Empreendimento  Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.394.244/0001-61- NIRE: 35.227.632.345

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 07 de Janeiro de 2021.
Data, Hora e Local: 07/01/2021, às 16hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º 
andar, conjunto 41, sala 34, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretaria Sra. Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: Deli-
beram a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da 
sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 7.200.000,00, sendo que o capital social final 
após a redução será de R$ 9.408.181,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 07/01/2021. 
Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária; YP Real Estate Empreendimentos e 
Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., 
Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil.

Diana Serpe (*)

A lacuna de aprendizado 
deixada pela pandemia já é um 
desafio em si, mesmo conside-
rando crianças e jovens sem 
deficiência.

Em maio de 2020, quando o 
mundo ainda nem suspeitava 
de que a pandemia atraves-
saria a barreira do Reveillon, 
a Academia Americana de 
Pediatria publicou orientações 
para a reabertura de escolas, 
com enfoque num grupo es-
pecial: as crianças com algum 
tipo de deficiência. 

O documento apontava para 
o fato de que alunos com defi-
ciência podem ter mais dificul-
dade com os aspectos sociais e 
emocionais da transição para 
fora do ambiente escolar e na 
volta a ele. E recomendava que 
as escolas desenvolvessem um 
plano que garantisse um pro-
grama de educação individual, 
ajustando as medidas compen-
satórias a cada aluno, levando 
em conta as dificuldades de 
aprendizado, deficiências e 
outras particularidades.

As aulas online e as ferra-
mentas implementadas às 
pressas pelas escolas não 
foram suficientes para su-
prir um distanciamento tão 
prolongado – que no Brasil 
durou quase um ano letivo 
inteiro. No caso das crianças 
e dos jovens com deficiência, 
a falta de entrosamento com 
os colegas é ainda maior, sem 

contar a perda do vínculo com 
a escola, o desinteresse em 
participar das atividades, o 
desconhecimento dos conteú-
dos trabalhados e a dificuldade 
adicional dos pais – que não 
possuem preparo técnico – de 
orientarem seus filhos em casa. 

O resultado é que a inclu-
são, que já não ocorria como 
deveria na educação brasileira, 
parece ter sido negligenciada. 
A pá de cal veio com o De-
creto nº 10.502, instituindo a 
Política Nacional de Educação 
Especial, numa tentativa do 
Governo Federal de desfazer 
avanços que ainda estão em 
construção, mas que signifi-
cam um marco para a inclusão 
de pessoas com deficiência 
em escolas. Sob protestos e 
vaias, o texto propunha a re-
criação de escolas e/ou classes 
especiais para os alunos com 
deficiência, forçando um claro 
movimento de rejeição a essa 
população. 

Atuando mais uma vez 
como o salvador da pátria dos 
direitos constitucionais, veio 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) a coibir abusos e revo-
gar o decreto. A decisão, que 
inicialmente veio como uma 
liminar do ministro Dias Tóffoli 
e que depois foi confirmada 
por votação do plenário por 9 
a 2, soou como uma reparação 
às famílias de crianças com 
deficiência, e como um sinal de 
que nem tudo está perdido em 
2020, ano que ficou marcado 

como aquele que escancarou 
as desigualdades.

A esperança, agora, é a vaci-
na. Não apenas no Brasil, mas 
no mundo. Por aqui, as escolas 
não reabriram nem mesmo 
com o recuo dos números de 
casos e mortes, até porque não 
tivemos a chance de viver o fim 
de uma primeira onda do Co-
ronavírus. Experimentamos 
a estabilidade, seguida de um 
aumento de casos preocupan-
te, que reforça o coro de que 
não iniciaremos o novo ano 
letivo com aulas presenciais. 
No máximo, teremos um mo-
delo híbrido.

Nesse contexto, há que se 
privilegiar posturas inclusivas 
que garantam que todas as 
crianças, sem exceção, te-
nham o direito de participar 
das atividades propostas pela 
escola, sejam presenciais ou 
remotas. Isso inclui  uma série 
de iniciativas que precisam ser 
pensadas, pelo poder público 
e pelos entes privados, num 
plano nacional. As aulas em 
vídeo, por exemplo, devem 
contemplar recursos de acessi-
bilidade como áudiodescrição, 
tradução em Libras e closed 
caption. 

O acesso à Internet precisa 
ser garantido, com prioridade, 
para aquelas famílias que, 
além de não possuírem re-
cursos, contam com crianças 
especiais em idade escolar.  Os 
professores, igualmente afe-
tados pela pandemia, preci-

sam ter acesso a treinamentos 
especializados que favoreçam 
a troca de experiências e 
criação de estratégias para en-
frentamento das dificuldades 
do aprendizado de crianças 
especiais. Além disso, os pais 
precisam ser apoiados, para 
que não se sintam solitários 
nessa guerra. 

De acordo com o último 
censo do IBGE, quase 46 mi-
lhões de brasileiros possuem 
alguma deficiência mental ou 
física. Desse universo, não há 
um número preciso sobre a 
porcentagem de pessoas que 
estão em idade escolar. Mas 
os últimos dados divulgados 
pelo Inep, relativos a 2018, 
dão conta de que 1,2 milhão 
de alunos com deficiência 
estavam matriculados em 
escolas no país – informação 
que certamente deixa de lado 
crianças e jovens que não pos-
suem acesso algum a qualquer 
tipo de formação educacional.

A despeito da subnotifica-
ção, uma população na casa do 
milhão, formada por crianças e 
jovens que compõem o futuro 
dessa nação, não pode ser 
ignorada. Nem mesmo numa 
situação de pandemia. Coro-
navírus não é desculpa para 
a exclusão.

(*) -  É advogada, atua nas áreas 
de Direito de Saúde e Direito da 

Educação. Criadora do Autismo e 
Direito, com perfis nas redes sociais 

que visam informar o público sobre as 
questões legais referentes à pessoa 

autista e seus familiares.

Os desafios da inclusão escolar no pós-pandemia
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de janeiro de 20216

De acordo com uma pesquisa feita pela revista médica 
Jama Open Network, em um comparativo feito com 
um grupo de mulheres entre 2019 e 2020, houve um 

aumento de 17% no consumo de bebidas alcoólicas. Mas 
engana-se quem pensa que elas querem apenas consumir, 
hoje em dia elas também querem se destacar como empre-
sárias bem-sucedidas do ramo. Diversas cantoras sertanejas 
estão investindo nesse setor e criando e patenteando suas 
próprias bebidas. 

Mas não são apenas as famosas que descobriram esse mercado 
lucrativo, hoje em dia é possível encontrar diferentes perfis de 
mulheres interessadas em empreender no universo da cachaça. 
“Nós ficamos surpresos com o número de mulheres interessadas 
no curso nos últimos tempos. A cada cem alunos, trinta são mu-
lheres, um número bastante expressivo”, afirma Leandro Dias, 
um dos responsáveis pelo curso Lucrando com Bebidas, que 
ensina como ter sua própria marca de bebida destilada, sem ter 
um alambique, sem burocracia e com baixo investimento. 

O curso, inclusive, foi criado após Dias conhecer histórias 
inspiradoras e ajudar pessoas que sonhavam em trabalhar nesse 
ramo, como é o caso da empreendedora Fran Santos, que per-
cebeu que poderia ser sua chance de criar sua própria marca de 
bebida sem ter muito trabalho. A empreendedora, que trabalhava 
como editora de vídeo, decidiu abrir seu próprio bar em 2014, na 
região de Parelheiros (SP). “Nessa época eu comprava cachaça 
artesanal de alambiques e vendia no meu bar chamado Colônia”, 
explica a empreendedora. 

Nesse período ela conseguiu conquistar diversos clientes nessa 
região humilde com seus drinks e coquetéis autorais à base de 
cachaça. Apesar do sucesso, muitos ainda torciam o nariz quando 
escutavam a palavra cachaça. “Quando querem falar sobre uma 
pessoa que bebeu demais ou está dando vexame, logo utilizam o 
termo cachaceiro, como se a cachaça fosse algo ruim e as demais 
bebidas fossem superiores”, diz Fran. 

Para conseguir reverter essa situação, principalmente quando 
eram clientes mais jovens que apareciam no bar, ela lançava um 

Tempos atrás, quando se falava em bebida alcoólica, as pessoas sempre associavam ao universo masculino, seja pelo comercial de 
cerveja estereotipado ou até mesmo pelos filmes em que homens poderosos sempre estavam segurando um copo de whisky. 

Os tempos mudaram, e, cada vez mais, elas estão apreciando diferentes tipos de bebidas.

Freepik

conhecida por possuir sabor de cravo e canela (homenagem 
ao escritor baihano Jorge Amado), com um teor alcoólico 
menor, focando também na divulgação e comercialização 
do drink Jorge Amado, uma variação da caipirinha, feito 
com limão macerado, maracujá e Gabriela, drink criado por 
Camila Paiva. 

Apesar de ser muito conhecido na região de Paraty, é pouco 
conhecido no estado de São Paulo, mas muito apreciado e requi-
sitado por aqueles que degustam. "Meu objetivo é quebrar esse 
paradigma de que bebida boa é aquela produzida fora do Brasil. 
A cachaça é nossa, quando alguém de outro país vem visitar o 
Brasil, todos querem experimentar nossa caipirinha, então é 
importante abrir mão desse preconceito e saborear essa delícia 
tipicamente brasileira", comenta Fran.

Outro ponto que tem contribuído para a democratização da 
cachaça são as redes sociais. "Hoje as mulheres postam fotos 
e assumem que bebem cachaça, se duvidar até mais que os 
homens, que costumam ter receio de assumirem que apreciam 
a aguardente por puro preconceito”, finaliza a empreendedora, 
ao ressaltar que uma outra forma de quebrar esse preconceito é 
disponibilizar a receita de drinks saborosos e de fácil execução 
no próprio contrarrótulo da garrafa.

Natural de Itajubá, sul de Minas Gerais, Camila Nassar tem 
32 anos e seu interesse pela produção de cerveja foi por acaso. 
“Estava procurando estágio obrigatório e qualquer lugar que 
abria uma vaga para engenharia, eu  mandava meu currículo. 
Foi aí que surgiu a vaga de estágio em uma empresa do ramo 
cervejeiro, sendo que no assunto de cerveja eu só sabia beber 
e fazer balanço de massa em grandes equipamentos, confesso 
que nem sabia que dava para fazer cerveja em casa”, diz ela. No 
mesmo ano começou a estudar sobre insumos (lúpulo, fermento, 
malte) e ler livros para cervejeiros caseiros. 

Em pouco tempo ela já comprou seus equipamentos para 
começar a fazer cerveja em casa e pôr em prática toda a teoria 
que acumulara. Apesar de ter aprendido muito com esse estágio, 
ela diz que vivenciou alguns episódios de preconceito. “Em 
2016 eu já era gerente de uma loja de cervejas de Campinas e, 
apesar de entender bastante sobre o assunto, muitos clientes 
gostavam de tirar dúvidas com um dos atendentes homens, 
porém, esses últimos sempre acabavam recorrendo a mim, o 
que deixava os clientes sem graça quando  presenciavam tal 
cena”, ressalta.

Já em 2018, ela começou a trabalhar em um pequeno brewpub 
em Sousas (Campinas), fazendo de tudo, desde a parte de entrega 
de Barril e montagem da chopeira para o cliente até a produção 
(brasagem). Em 2019, ela continuou sua trajetória na cerveja-
ria Berggren, no laboratório, cuidando da qualidade de todo o 
processo. Posteriormente, ela foi para o setor de produção de 
cerveja. “Aqui foi onde menos sofri preconceito por ser mulher. 
Talvez pelo detalhe de não trabalhar diretamente com o público 
como nas outras empresas”, explica.

Hoje ela se diz realizada na profissão e que o trabalho se tor-
nou um hobby, tanto que em alguns finais de semana ela fica 
em casa criando receitas e produzindo. “Trabalhar hoje com a 
marca é um sonho realizado, pois minha trajetória não foi fácil, 
tive sempre que provar que era capaz, estudar e mostrar meu 
potencial, mas creio que se eu fosse um homem tudo isso seria 
mais fácil”, finaliza Camila.

O Curso Lucrando com Bebidas é o primeiro do Brasil, de for-
ma 100% online, que ensina o empreendedor a criar a própria 
marca de bebida destilada, sem ter um alambique, sem enfrentar 
a burocracia e com baixo investimento. As aulas são ministradas 
por Leandro Dias, o empresário que criou a Middas Cachaça, a 
única cachaça do planeta com flocos de ouro comestível. 

Ele criou a marca sem ter um alambique e aplicando técnicas 
de marketing e vendas que agora serão reveladas, para que 
qualquer pessoa possa entrar em um dos mercados que mais 
crescem no Brasil e no mundo. Saiba mais no site: (https://mes-
tredosdestilados.com.br/).
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desafio. “Oferecia uma bebida mista doce feita com cachaça e 
com baixo teor alcoólico, ninguém resistia e não acreditavam que 
aquilo era a base de cachaça, pois tinham um preconceito contra 
a bebida”, ressalta a empreendedora. Apesar de estar satisfeita 
com seu bar, a pedido de sua mãe, resolveu voltar à Piracicaba 
(onde reside toda sua família materna) e dar um passo além e 
conquistar sua própria cachaça. 

Para isso, decidiu estudar tudo sobre o universo da bebida e 
fazer um curso online que ensina como ter sua própria marca 
sem muita burocracia. No final de 2018, então, ela resolveu abrir 
seu bar em Piracicaba: o Dezenove Horas. Além do novo espa-
ço, a empreendedora criou sua própria cachaça batizada com o 
mesmo nome do bar. No rótulo, é possível ver uma homenagem 
ao monumento do peixe de Piracicaba, que na língua tupi signi-
fica o lugar onde o peixe para - uma referência às quedas do rio 
Piracicaba, que bloqueiam a migração (piracema) dos peixes. A 
produção da bebida é terceirizada.

Além da 19:horas, por ter a receita da Gabriela e de outras 
bebidas alcoólicas mistas, Fran também ingressou no INPI 
com o pedido da patente da marca Gabriela (cuja marca é 
comercializada por diversas empresas no Brasil). A bebida é 



Covid-19 e o que nos 
aguarda em 2021

Longe de todas 
as expectativas, 
iniciamos o ano de 
2021 ainda na luta 
contra a Covid-19

Pudemos observar que 
a esperança trazida 
pela melhora no nú-

mero de casos observada 
a partir de agosto de 2020 
gerou uma sensação de 
segurança para uma parte 
importante da população 
brasileira. Segurança para 
retomar suas rotinas diárias, 
visitar vizinhos, parentes e 
amigos, e, principalmente, 
para afrouxar os cuidados 
instaurados e cientifica-
mente comprovados para a 
diminuição da circulação do 
vírus na sociedade. 

Ou seja, a falsa ideia de 
que o fim da pandemia se 
aproximava fez com que 
muitas pessoas deixassem 
de usar máscara e de evitar 
aglomerações ou, até mes-
mo, reduzissem os cuidados 
com a higiene das mãos. 
Felizmente, hoje, podemos 
dizer que os profissionais 
da saúde desenvolveram 
uma boa expertise no tra-
tamento dos pacientes com 
Covid-19, fazendo com que 
reduzíssemos o tempo de 
permanência em UTI e o 
número de intubados, quan-
do comparamos o período 
atual aos piores meses da 
pandemia no Brasil. 

Além disso, temos a nosso 
favor muito mais informa-
ções sobre tratamentos 
confiáveis do que havia em 
março e abril do ano passado. 
Mas o vírus continua aqui, 
entre nós. Por mais que te-
nhamos melhorado nossos 
indicadores de qualidade no 
tratamento da infecção, não 
temos cura, a vacinação ain-
da não é uma realidade para 
os brasileiros e, portanto, as 
infecções e os óbitos conti-
nuam a ocorrer.

As únicas medidas que 
temos para impedir a pro-
pagação do vírus são as 
descritas acima, que vêm 
sendo sistematicamente sub
-rogadas por uma parcela da 
população. Como resultado, 
vemos o aumento no número 
de casos confirmados desde 
meados de novembro de 
2020 e, muito pior, o aumen-
to também no caso de óbitos 
em decorrência da doença. 
Estamos cansados, sim, des-
ta pandemia, mas isso não 
faz com que ela desapareça. 

Precisamos manter as 
medidas de propagação 
para impedirmos que esse 
aumento se torne exponen-
cial, como aconteceu no 
segundo trimestre de 2020. 
Precisamos evitar o colapso 
do sistema de saúde antes de 
conseguirmos vacinar entre 
85% e 95% da população, 
para, assim, adquirirmos 
a imunidade de rebanho e 
evitarmos a circulação do 
vírus. As férias de janeiro 
trazem um grave temor para 
os que lidam com a infecção 
diariamente. 

Observamos que houve 
afrouxamento nas medidas 
de segurança durante as fes-
tas, e estamos apreensivos 
que isso não só se propague 
durante as férias, mas que 
piore. E que retornemos ao 
que vivemos no início desta 
pandemia, com as mais de mil 
mortes diárias, o colapso do 
sistema de saúde em alguns 
Estados e a Covid-19 ven-
cendo a batalha diariamente.

Por isso, a comunidade 
médica faz um forte apelo. 
Até que tenhamos a vaci-
nação em massa, devemos 
nos manter em quarentena, 
utilizando as medidas de 
precaução e cuidando não 
apenas de nós, mas de toda 
a população suscetível ao 
agravamento da infecção. 

(*) - É diretora de unidade da Rede de 
Hospitais São Camilo de São Paulo.

Monica Schimenes (*)
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Por que um mesmo ambiente pode agradar tanto alguns e tão pouco outros? 

Rafael Luciano de Mello (*) 

Mas será que basta ter aca-
demias? E o fato de se 
matricular, significa ser um 

frequentador assíduo? Se as suas res-
postas forem não, está no caminho 
certo. Afinal, se esse fosse o critério, 
os norte-americanos seriam os mais 
ativos, seguidos por nós, brasileiros, 
mas isso está longe de ser verdade.

As academias de ginástica/mus-
culação, podem ser potentes alia-
das aos exercícios físicos, ou um 
grande empecilho, se “empregada” 
de maneira errada aos diferentes 
perfis de clientes. Para elucidar 
essa questão, pensemos que cada 
indivíduo é composto de várias 
“caixinhas”, as quais moverão o 
comportamento em relação à ati-
vidade física, assim como tudo na 
vida, não é mesmo? E temos em 
nosso convívio os dois extremos, 
aqueles que não vivem sem ir à 
academia, e os que pagaram o plano 
anual, promocional, mas não sabem 
nem o caminho até lá. Por que um 
mesmo ambiente pode agradar 
tanto alguns e tão pouco outros?

A resposta está nas “caixinhas”. 
Primeiramente, pense no porquê 
optou pela academia, qual o seu 
propósito:

	 •	Você	 se	 conhece	 o	 suficiente	
para saber os reais objetivos em 
frequentar esses espaços?

	 •	O	que	poderia	lhe	impossibilitar	
de ir até lá? Tempo? Preguiça? 
Distância? O ambiente?

	 •	E	o	que	poderia	ser	um	aliado?	
Os equipamentos? As aulas co-
letivas? O contato social? Fins 
estéticos? Saúde?

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

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. 

Aderência à academia: por que 
alguns conseguem e outros não?
O Brasil é um dos grandes polos do mercado fitness no mundo, o segundo em número de academias 
de ginástica, atrás apenas dos Estados Unidos

científico como, determinantes da 
atividade física, ou seja, o que faz 
algumas pessoas fazerem tanto e 
outras tão pouco. Nesse caso, esta-
mos abordando especificamente as 
academias, mas pode ser transferido 
para qualquer contexto, como a ca-
minhada no parque e os esportes, 
por exemplo.

Voltemos	 ao	 foco,	 as	 academias	
de ginástica. Antes de fechar um 
plano, reflita e considere as questões 
citadas, veja seus reais motivos, e 
quanto mais intrínsecos eles forem, 
ou seja, algo relacionado como 
satisfação pessoal, disposição, bem
-estar, maior probabilidade terá de 
se manter ativo e ser beneficiado 
infinitamente por essa prática. Por 
outro lado, fatores extrínsecos, como 
treinar para agradar alguém, são os 
menos prováveis de dar certo.

Aos que querem frequentar, mas 
não acham motivação, inicie com 
atividades que lhe deem o mínimo 
de satisfação. Tudo é questão de 
tempo, o importante é criar o hábi-
to de frequentar, assim ficará mais 
fácil de mudar a rotina de treino, 

considerando o objetivo inicial. Por 
exemplo, se o foco é emagrecer, mas 
não possui o hábito de ir à academia, 
inicie aos poucos, ache atividades 
que sejam agradáveis, mesmo que 
não sejam as mais efetivas para o 
emagrecimento. 

Com a adoção do hábito, o profes-
sor conseguirá manipular o treino 
com maestria, baseado nas necessi-
dades fisiológicas e no objetivo. Des-
se modo, antes de pagar a academia 
ou iniciar alguma atividade física, é 
importante considerar os prós e os 
contras. Gerenciar as barreiras, para 
se adequar ao novo hábito e mudar 
o comportamento. 

Assim, terá a atividade física no 
cotidiano, não será algo complexo, 
apenas mais uma atividade do dia. 
Do contrário, será uma compra por 
impulso, que além dos custos econô-
micos, poderá limitar a participação 
em exercícios físicos, e custar algo 
ainda mais fundamental, a saúde.

(*) - É especialista em Treinamento desportivo e 
Gestão em esportes e fitness, professor da área 

de linguagens cultural e corporal nos cursos 
de Educação Física do Centro Universitário 

Internacional Uninter.
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Como a pandemia 
(re) definiu o papel 
Essencial da Nuvem

À medida que a 
pandemia se alonga, 
empresas revisam 
seus conceitos sobre 
o que gera valor para 
suas operações

A elasticidade da Nu-
vem se mostrou es-
sencial para aco-

modar o crescimento ex-
ponencial de alguns ser-
viços durante a pandemia 
(exemplo: iFood, Netflix, 
Zoom…), assim como para 
ajudar empresas que pre-
cisaram apertar os cintos 
e conseguiram redução de 
consumo e de custos em 
Cloud. Nuvem funciona no 
princípio do pay as you go, 
e se o seu “go” está mais 
lento, o “pay” diminui. 

Independentemente da 
área de atuação, ambientes 
e aplicações em Nuvem têm 
acelerado a capacidade de 
inovação das empresas. Não 
por acaso, dez em dez Uni-
córnios rodam seus sistemas 
em nuvem, e as empresas 
mais valiosas do mundo são 
empresas de tecnologia. A 
Nuvem permite que empre-
sas e pessoas tenham acesso 
a serviços, produtos e opor-
tunidades não imaginadas. 

As instituições mais tradi-
cionais do setor financeiro, 
os grandes bancos, estão 
abraçando a Nuvem, como 
forma de equilibrar o jogo 
com players menores, mais 
ágeis e rápidas para inovar. 
A Transformação Digital ga-
nhou enorme impulso com 
a Covid-19. Em qualquer 
estratégia de TD, a Nuvem 
está presente e sem ela não 
há transformação “digital”. 
Dois terços das iniciativas 
de digitalização do mundo 

acabam falhando por falta 
de planejamento. 

Para que sua companhia 
não faça parte dessa esta-
tística, o primeiro passo é 
entender como potenciali-
zar a sua infraestrutura para 
que os seus executivos, se 
concentrem no seu negócio 
e na criação de novos pro-
dutos de valor. A Nuvem é 
um facilitador, que aumenta 
a sua performance, com 
segurança e com custos 
flexíveis.

Assim, silenciosamente, 
a Nuvem tornou-se onipre-
sente no dia a dia das em-
presas, posicionando-se na 
base da sua infraestrutura. 

Todos aderimos a ambien-
tes de trabalho remotos, 
com profissionais em home 
office. Quem consegue ima-
ginar, em tempos de Covid, 
sobreviver sem ferramentas 
de colaboração, ou de e-
commerce, ou o super app 
da sua preferência, todos, 
rodando em nuvem? Esse 
modelo deve continuar 
após a pandemia, deman-
dando ainda mais estrutura 
tecnológica para o acesso 
remotizado a aplicações, 
sistemas e serviços, cada 
vez mais essenciais.  

É essencial escolher bons 
parceiros de negócios e 
usar a tecnologia de forma 
inteligente. A boa notícia é 
que nenhuma companhia 
precisa seguir sozinha na 
Jornada da Digitalização. 
A Transformação Digital 
pode ser implementada 
com o apoio de parceiros 
de negócios, afinal, as coisas 
incríveis nunca são feitas 
por uma única pessoa: são 
feitas por um time.

(*) - É CEO da Mandic 
(www.mandic.com.br).

Maurício Cascão (*)

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: UBIRATAN DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 06/07/1988, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vitor Jose de Oliveira e de 
Vera Lucia Lima. A pretendente: SAMÊLA MARIA DE SANTANA, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nasci-
mento: 06/01/2001, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Valdir 
de Santana e de Helena Maria da Silva de Santana.

O pretendente: RODNEI PAULINO DE CAMARGO, profissão: representante comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França. SP, data-nascimento: 19/09/1967, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro Paulino de Camargo 
Filho e de Maria Aparecida Parolini de Camargo. A pretendente: ANA TERESA RODRIGUES 
BRAGA, profissão: representante comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 25/03/1967, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de João Roberto Braga e de Irene Rodrigues Braga.

O pretendente: MATHEUS CALDEIRA VIDOTTO DE OLIVEIRA, profissão: jogador de 
futebol, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nasci-
mento: 10/04/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Claudinei Vidotto de Oliveira e de Dagma Caldeira de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ 
REIS FONTES, profissão: web designer, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ibirapuera, SP, data-nascimento: 20/09/1993, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Rogerio Fontes e de Eliana Reis Fontes.

O pretendente: PEDRO PADILHA DA SILVA, profissão: analista de tI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Maringá, PR, data-nascimento: 06/06/1997, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Gelson Bezerra da Silva e de Silvana da Silva Padilha. A 
pretendente: CAROLINE SILVA CASSEMIRO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 17/03/1997, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Carlos Cassemiro e de Regina Almeida da Silva.

O pretendente: MATEUS TAVARES LINS, profissão: ag. segurança metroviária, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Sabinópolis, MG, data-nascimento: 19/10/1993, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Efigenio Lins e de Maria de 
Lourdes Tavares Lins. A pretendente: KEILA CARDOSO FILGUEIRA DOS SANTOS, 
profissão: ag. serviços de operação, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 11/06/1981, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de 
Elias Filgueira dos Santos e de Maria Madalena Cardoso dos Santos.

O pretendente: RIGEL FREITAS SANTOS, profissão: instalador de som e acessórios, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 18/02/1996, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Ferreira 
Santos e de tereza Cristina Freitas Santos. A pretendente: GABRIELA BELO RAMOS 
NEVES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 25/02/2000, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Gerson Ramos Neves e de Lucia Aparecida Belo.

O pretendente: ALEXANDRE RONCADA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/11/1980, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelci Antonio Roncada e de Zaira Menegusso 
Roncada. A pretendente: BRUNA LUANA MEGA, profissão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 22/04/1988, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz Roberto Mega 
e de Maria de Fatima Azevedo Mega.

O pretendente: ANDERSON BARBOSA CUNHA, profissão: analista de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 19/09/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sidnei Binda Cunha 
e de Aila Celeste de Assis Barbosa. A pretendente: AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, pro-
fissão: funcionária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 05/05/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Doraci Lima de Oliveira e de Sheila Ferreira Silva de Oliveira.

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:

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

O pretendente: RAFAEL BUENO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em São Roque - SP, no dia (02/06/1992), estado civil divorciado, profissão 
repositor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Volney Nogueira e de Sandra Bueno Nogueira. A pretendente: GISLANE RAQUEL 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Ananindeua - PA, 
no dia (06/04/1998),  estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nacélio Lopes da Silva e 
de Maria Osaneide Ferreira Dantas.

O pretendente: PIETRO HENRIQUE NEVES DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (03/05/1997), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Alberto Gomes de Assis e de Sueli Neves. A pretendente: CAROLINE SENNA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no 
dia (31/03/1999), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Caetano da Silva e de Ana Lucia 
de Senna da Silva.

O pretendente: JEAN MALAK ABDELSAYED FARAG ABDELSAYED, de nacionalidade 
egípcia, nascido em Egito, no dia (01/10/1984), estado civil solteiro, profissão represen-
tante de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Malak 
Abdelsayed Farag Abdelsayed e de Loris Ramzi Fahim. A pretendente: JACILENE DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Igrapiúna - BA, no dia (23/10/1970), 
estado civil solteira, profissão costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Maria da Luz de Souza.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO CAIRES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Guarulhos - SP, no dia (26/04/1977), estado civil divorciado, profissão operador 
de telecomunicações, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Cícero Pereira de Castro e de Izabel Caires de Jesus Castro. A pretendente: CRISTIANE 
SANCHES SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Vitória da Conquista - BA, 
no dia (19/06/1981), estado civil divorciada, profissão técnica em laboratório, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Armenio Alves dos Santos e de 
Lucia Sanches Santos.

O pretendente: SAMUEL MATEUS MARCELINO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Santa Isabel - SP (Registrado neste Subdistrito), no dia (23/03/1996), estado civil solteiro, 
profissão estudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Joaquim Valentino Marcelino e de Sonia Aparecida da Silva Marcelino. A pretendente: 
ANA GABRIELA POLVERE CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (18/11/1996), estado civil solteira, profissão 
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim 
Marques Cardoso e de Sandra Polvere Cardoso.

O pretendente: VANDERLEI HYPOLITO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Ca-
pital, Penha de França - SP, no dia (20/06/1965), estado civil solteiro, profissão vendedor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Hypolito da Silva 
e de Eliziaria Bezerra. A pretendente: SUELI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (24/05/1968), estado civil solteira, profissão 
professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oswaldo 
de Oliveira e de Luzimilda de Oliveira.

O pretendente: IAGO LIMA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/01/1996), estado civil solteiro, profissão estoquista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosane Lima do Nas-
cimento. A pretendente: CRISTIANE MARQUES MELITO, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (27/09/1972), estado civil solteira, 
profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge 
Melito e de Maria José Marques Melito.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (24/01/1980), estado civil divorciado, profissão 
professor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adilson 
Gonçalves e de Maria Avani Panizza. A pretendente: GISELE FERREIRA DE SOU-
ZA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (21/11/1988), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim Ferreira de Souza e de Diva 
Martins de Souza.

O pretendente: DEIVID LEANDRO MENDONÇA RAMOS, de nacionalidade brasilei-
ra, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (14/10/1992), estado civil 
solteiro, profissão vigilante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Antonio Ramos das Graças e de Claudete Mendonça. A pretendente: DENISE 
CORDEIRO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino 
Matarazzo - SP, no dia (14/06/1993), estado civil solteira, profissão vendedora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso de Araujo e de Regina 
Celia dos Anjos Cordeiro.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CESAR CASTAGNAZZI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/03/1982), estado civil solteiro, profissão assistente 
opme, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Samuel da Silva 
e de Miriam Castagnazzi da Silva. A convivente: THAISA FERREIRA DE ANDRADE, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Jardim América - SP, no dia (14/10/1985), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Luiz Vicente Nonato de Andrade e de Marta Ferreira de Andrade.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WILSON SILVA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/12/1980), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria da Gloria Silva de 
Araujo. A pretendente: BRUNA ANDRÉIA PEREIRA FERNANDES, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson 
Capel Fernandes e de Antonia Euzene Matias Pereira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LUCENA, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Feira de Santana - BA, no dia 
(16/08/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adalberto 
Campos Lucena e de Maria Amélia Soares de Almeida. A pretendente: MAYARA LOPES 
DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista hospitalar, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Batista de Mattos e de Maria Goret Lopes de 
Mattos.

O pretendente: ROBSON VIEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/05/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidnei de Souza e de Magda Vieira 
de Almeida Souza. A pretendente: TATIANE DE JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão designer, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo 
- SP, no dia (10/11/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Carlito Gonçalves de Oliveira e de Ana Maria de Jesus Oliveira.

O pretendente: JOSÉ MERENDA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão médico, 
estado civil solteiro, nascido em Rinópolis - SP, no dia (10/09/1982), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Merenda e de Dirce Perez Pontelli 
Merenda. O pretendente: FLÁVIO RICARDO MOREIRA TARANTELLO, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/02/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo 
de Oliveira tarantello e de Rosely Moreira tarantello.

O pretendente: CAIO JOÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de faturamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/08/1979),  
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Oliveira e de Marivel 
de Oliveira. A pretendente: MARTA JUNIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, de nacio-
nalidade brasileira, profissão agente comunitário de saúde, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (24/10/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Arnaldo Andrade do Nascimento e de Josefa Rodrigues do Nascimento.

O convivente: JOÃO DE OLIVEIRA CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/12/ 1949), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Correia dos 
Santos e de Angelina de Souza Correia. A convivente: CLARICE TOSHIE NODOMI, 
de nacionalidade brasileira, profissão aposentada, estado civil divorciada, nascida em 
Campos do Jordão - SP, no dia (03/03/1954), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Saburo Nodomi e de Shigemi Nodomi.

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

O pretendente: DENIS LUÍS VICTORINO, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no 
dia (17/03/1970), profissão representante de vendas, estado civil divorciado, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Victorino e de Dinah de 
Rossi Victorino. A pretendente: MAIANA SIPAHI VIANA FREIRE, nascida nesta Capital, 
Lapa - SP, no dia (16/10/1975), profissão professora, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alipio Raimundo Viana Freire e de 
Rita Maria de Miranda Sipahi.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Luiz Gonzaga Alves Pereira (*) 

Porém, a luta pela erra-
dicação desse nocivo 
modelo, uma causa 

ecológica significativa e 
justa, tem avançado, pois, 
das 2870 cidades que ultra-
passaram o estágio de lixões, 
2.727 usufruem de aterros 
sanitários. 

Em 136 cidades, utili-
zam-se usinas de triagem 
e compostagem e nas sete 
restantes, incineração. Os 
dados, atualíssimos, cons-
tam do Atlas da Destinação 
Final de Resíduos - Bra-
sil 2020, produzido pela 
Associação Brasileira de 
Empresas de Tratamento 
de Resíduos e Efluentes 
(Abetre), por meio de pes-
quisa em numerosas fontes 
de informações. 

Consultamos prefeituras, 
órgãos estaduais e muni-
cipais de meio ambiente e 
as primeiras informações 
obtidas pelo Sinir (Sistema 
Nacional de Informações 
sobre a Gestão dos Resídu-
os Sólidos), instituído em 
julho de 2019 pelo Governo 
Federal e cuja construção 
também teve o apoio de 
nossa entidade. 

A análise do novo atlas de-

Os lixões seguem afetando mais de 50 milhões de brasileiros.

O destino do lixo 
e o futuro do meio ambiente

Dentre os 5.570 municípios brasileiros, 2.700 permanecem no estágio de lixões, causando danos 
ambientais, emitindo gases de efeito estufa e colocando em risco a saúde pública
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os serviços de água, esgo-
to, coleta, tratamento e 
destinação do lixo, com a 
participação da iniciativa 
privada, tendo acabado com 
a prerrogativa das munici-
palidades de contratarem 
companhias estatais sem 
licitação para atenderem a 
essas demandas. 

Estabelece, ainda, a sus-
tentabilidade econômico-
financeira dos serviços. 
Viabiliza-se, portanto, o 
que, até pouco tempo atrás, 
parecia inviável: a cons-
trução de 500 aterros sa-
nitários regionais em todo 
o país, com investimento 
estimado em R$ 2,6 bilhões. 
O Brasil passa a contar com 
mecanismos eficazes para 
a gestão correta dos resí-
duos sólidos e, portanto, a 
melhoria do meio ambiente 
urbano. 

Trata-se de um avanço re-
levante para o cumprimento 
dos compromissos do país no 
tocante à redução da emis-
são de carbono, ao Acordo de 
Paris e, sobretudo, à saúde 
e qualidade da vida de sua 
população. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira de Empresas de Tratamento 

de Resíduos e Efluentes (Abetre). 

monstra que, embora ainda 
haja um grande desafio a 
ser vencido, o Programa 
Lixão Zero, do Ministério 
do Meio Ambiente, com 
o qual a Abetre mantém 
acordo de cooperação 
técnica desde o início de 
2019, começa a mostrar 
resultados positivos. São 
passos importantes, de-
pois de uma década na 
qual a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) 
ficou patinando na inércia, 
desde sua instituição pela 
Lei 12.305, em 2010. 

Estão estabelecidas as 
condições para que os muni-
cípios que não encontravam 
soluções adequadas para a 
destinação do lixo possam 

solucionar a questão, in-
cluindo a contratação de 
aterros sanitários privados, 
como está ocorrendo em 
várias localidades. Tais pro-
vidências são prioritárias, 
considerando que os lixões 
seguem afetando mais de 
50 milhões de brasileiros, 
sendo vetores de dissemi-
nação de doenças infecto-
contagiosas e lançando na 
atmosfera seis milhões de 
toneladas anuais de gases 
de efeito estufa. 

Cabe lembrar que também 
contribui para a erradicação 
dos lixões, o Marco Legal 
do Saneamento Básico (Lei 
14.026/2020), sancionado 
em 15 de julho último. A 
norma possibilita a livre 
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