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Vivemos um período de grandes desafios nos últimos anos. Quem 
imaginaria que teríamos uma mudança completa na sociedade devido 
a um fator não bélico? A pandemia do novo Coronavírus mudou a 
forma como encaramos as pessoas, o trabalho e as interações hu-
manas. A internet e a digitalização entraram em nossas vidas e nos 
aproximaram - mesmo que virtualmente - enquanto precisávamos 
estar longe.   

Capacitar funcionários para trabalharem 
em conformidade com a LGPD

A importância da tecnologia no ambiente corporativo pode ser 
identificada em diversos aspectos – na parte operacional, com 
ferramentas inovadoras cuidando da automatização de processos, 
no tratamento e utilização dos dados disponíveis e no redireciona-
mento estratégico dos profissionais. O que muitos deixam passar é 
o impacto de se contar com uma estrutura de TI capaz de garantir 
a conectividade dos serviços.   

A dependência da conectividade e a 
relação com o outsourcing

As profundas transformações vividas pelo ecossistema de canais em 
2020 continuarão revolucionando 2021. Os negócios digitais da América 
Latina deram um salto em 2020 – avanços que levariam anos aconteceram 
em poucos meses.  Somente a empresa de e-commerce Mercado Livre, 
por exemplo, conquistou 45% a mais de novos clientes em março de 2020 
do que em relação a março de 2019. Levantamento realizado em maio de 
2020 pela VISA com consumidores da Argentina, Brasil, Chile, México e 
República Dominicana mostrou que, com a pandemia, o uso de dinheiro 
em pagamentos ficou restrito a 44% do universo pesquisado.   

2021 é o ano da reinvenção do 
ecossistema de canal da América Latina

Freepik

Negócios em Pauta

Dia dos Aposentados
No próximo domingo (14), será comemorado o Dia Nacional 

dos Aposentados. Em 2019 o Brasil somava 30,7 milhões de 
aposentados. Em 2020, mesmo com a pandemia, foi o ano 
com maiores taxas de aposentadorias concedidas desde 
2017. Em média, o aumento foi de 4% em relação a 2019. Os 
aposentados representam uma grande força para a economia. 
Em média, aposentadoria e pensão representam 20,5% dos 
rendimentos da população brasileira. Essa é a análise fria dos 
números. Os brasileiros estão vivendo mais e é necessário 
ter mais emprego para que os que estão na ativa garantam 
com os impostos pagos a remuneração dos que se aposen-
tam. Fonte: Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Introdução à ciência de dados e aprendizado de 
máquina é tema de curso gratuito na USP

@Você gostaria de saber mais sobre ciência de dados e aprendizado 
de máquina? Então, não perca a chance de participar de um 

curso online gratuito sobre o assunto, que será ministrado pelos alunos 
do grupo de extensão DATA, do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. As inscrições estão 
abertas até 26 de janeiro, e as aulas remotas começam no dia 3 de 
fevereiro, com duração de 1h15 por semana. O horário em que serão 
ministradas será decidido de acordo com a preferência da maioria dos 
participantes por meio do preenchimento do formulário de inscrição, 
disponível neste link: icmc.usp.br/e/f0add. O curso ensinará as técni-
cas básicas de ciência de dados usando a linguagem de programação 
Python. Além disso, serão apresentadas ferramentas para organização 
e análise de dados e algoritmos para fazer predições usando esses 
dados.   Leia a coluna  completa na página 2

Assessoria de Comunicação do ICMC/USP

Os modelos de trabalho, 
de consumo e de negócios 
mudaram por causa da 
pandemia, e muitas dessas 
mudanças vieram para ficar. 

O home office, por exemplo, agradou 
boa parte dos profissionais. Vimos 

através de uma pesquisa da Workana, 
maior plataforma que conecta freelancers 
a empresas da América Latina, que 96,7% 
deles consideram que poder trabalhar 
remotamente será um diferencial na hora 
de escolher um emprego, e 94,2% dos clts 
disseram preferir esse modelo de trabalho. 

E o aumento no número de cadastrados 
na Workana, indo de 2,8 milhões em 2019, 
para 3,8 milhões em 2020, deixa claro que os 
hábitos por aqui já são outros. São inúmeras 
as novidades, mas muitas as dificuldades. 
A começar por como adaptar a empresa a 
essa nova realidade? Para Daniel Schwebel, 
country manager da Workana no Brasil, a 
resposta está em apostar em profissionais 
independentes. 

"Ao invés de frear esse processo de mu-
dança, a ideia é acelerar e acompanhar o 
ritmo da transformação digital. Para que 
todos os negócios, empreendimentos e as 
pequenas e médias empresas consigam 
crescer, a melhor opção é contratar freelan-
cers e readaptar as estratégias para atender 
às novas necessidades que surgiram". 

Analisando o panorama atual focando em 
identificar possibilidades de crescimento 
fica mais fácil recomeçar. Por isso, Schwe-
bel traz quatro dicas de pontos fundamen-
tais a serem trabalhados neste momento: 

1. - Mantenha-se produtivo e não 
deixe de vender - O ambiente offline 
precisou praticamente parar, mas o digital 
continuou 100% ativo. Se sua empresa não 
está na internet, passou da hora de criar 
novos canais para que os consumidores te 

Estratégias para retomar os negócios 
e crescer com a ajuda de freelancers 

encontrem. As redes sociais são um bom 
primeiro passo. 

Oferecer conteúdo sobre sua área de 
atuação pode atrair seu público-alvo e ser 
o início para a jornada de compra. Para te 
ajudar nisso, no site da Workana há milha-
res de profissionais como redator online, 
redator comercial, e especialista em dados.

 
Também é importante contar com espe-

cialistas em estratégias de marketing e pro-
fissionais de TI para explorar plataformas de 
comercialização como o Facebook, Instagram, 
ou criar seu próprio site. Feito isso, especialis-
tas em soluções de vendas serão fundamentais 
para te orientar nas vendas online. 

2. - Mantenha-se próximo dos seus 
clientes - Continuar vendendo agora pode 
não ser uma opção para você, mas nem 
por isso você precisa deixar de ter um 
relacionamento com seu cliente. Trabalhar 
a fidelização é extremamente importante 
para conservar ou construir a boa imagem 
da sua empresa. 

Hoje, mais do que nunca, o foco tem que 
estar nas pessoas. Disponibilizar um assis-
tente virtual ou especialista em atenção ao 
cliente, que fará sua organização ser lembra-
da por ter se mantido presente, dialogando. 
Aposte em canais digitais de contato, sejam 
eles telefone, mídias sociais ou e-mail. 

3. - Apareça, fale - Faça vídeos, lives e 
participe de webinars, se possível, seguindo 

a estratégia 60% geração de marca e 40% 
operação de vendas de produtos e serviços. 
Pessoas se conectam com pessoas, por 
isso é importante contar sua história, as 
dificuldades que enfrentou, como superou, 
as competências que possui, entre outros 
pontos que o tornam humano - que tem 
erros e acertos, e que se adapta. 

Uma equipe formada por escritor criati-
vo, designer gráfico, produtor de vídeo e 
relações públicas te ajudará nessa missão. 

4. - Inove, crie e cresça - Incorpore a 
junção de tecnologia, inovação e digitali-
zação à rotina sua empresa, para aumentar 
as possibilidades. Estar preparado hoje 
para enfrentar o que viveremos amanhã 
é uma vantagem que pode te colocar à 
frente no mercado. 

Um especialista em inteligência empre-
sarial com certeza saberá o que fazer para 
alavancar seu negócio. E, sem dúvida, criar 
seu site ou app será uma das recomenda-
ções, ou investir em um posicionamento 
web . 

Observe o mercado, sua área de atuação, 
e se antecipe. Ter a percepção dos cenários 
e profissionais qualificados trabalhando 
junto a você é o segredo para uma boa re-
tomada. Precisa de mais uma forcinha para 
começar? A Workana criou uma ficha para 
você criar seu próprio plano de ação. Saiba 
mais em (https://blog.workana.com/).

Anúncio ou 
Conteúdo 
Digital?

Carol Olival

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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CUIDADO COM A SAúDE FINANCEIRA DA INSTITUIçãO

PLANEjAMENTO TRIbUTáRIO PARA 2021 - 
ChEGOU A hORA DE DISCUTIR O ASSUNTO

    Leia na página 6

O retorno de jack Ma
O fundador do grupo Alibaba, Jack 

Ma, reapareceu ontem (20) em uma 
conferência virtual após ficar "sumido" de 
eventos públicos desde o fim de outubro. 
O empresário participou de um encontro 
online com professores de áreas rurais da 
China, no âmbito dos projetos filantrópi-
cos mantidos por sua empresa. Não se 
sabe quais foram os motivos do sumiço 
de Jack, que vê as empresas Ant Group e 
Alibaba na mira das autoridades antitruste 
chinesas. Sua reaparição fez com que as 
ações do grupo Alibaba subissem 8,5% na 
Bolsa de Hong Kong (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/planejamento-tributario-para-2021-chegou-a-hora-de-discutir-o-assunto/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/anuncio-ou-conteudo-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/2021-e-o-ano-da-reinvencao-do-ecossistema-de-canal-da-america-latina-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-dependencia-da-conectividade-e-a-relacao-com-o-outsourcing/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-conscientizar-e-capacitar-funcionarios-para-trabalharem-em-conformidade-com-a-lgpd/


Em uma loja física a situação comum 
seria o cliente dizer “estou só olhando!”. 
Esse fenômeno também acontece em lojas 
virtuais. Por ali, o movimento é conhecido 
como abandono de carrinho. Cerca de 83% 
das compras iniciadas são abandonadas em 
e-commerces no Brasil, segundo pesquisa 
do E-Commerce Radar. Por isso, a Loja 
Integrada (www.lojaintegrada.com.br), 
plataforma para a criação de lojas virtuais, 
dá dicas para evitar que isso aconteça. 

1- Valor de frete 
Muitos consumidores desistem de efetuar 

suas compras em lojas virtuais pelo alto valor 
de frete que ocorre em determinadas regiões. 
É notável que quando há alguma promoção 
de frete grátis, ou o frete não é cobrado 
por conta da região, as plataformas dão um 
grande destaque para essa informação. 

É muito importante pensar que não 
adianta reduzir o preço do produto e 
compensar o valor final somando o frete. 
Isso dá ao cliente a sensação de que ele 
foi enganado. Uma boa opção é procurar 
diferentes opções de frete, por exemplo, 
cobrar a mais por urgência de entrega, 
porém oferecer alternativas mais demo-
radas a um preço menor. 

2- Opções de pagamento
Outro motivo de desistência de compra 

Cinco dicas para evitar carrinhos abandonados no seu site
Ferramentas que podem ajudar nesse 

processo são: telefone e e-mail. Respos-
tas instantâneas que guiem o cliente em 
tempo real para efetuar a compra são de 
extrema utilidade e importância. Porém, 
se isso não for executável, o atendimento 
tem que ser feito no menor espaço de 
tempo possível. 

5 - Sites com navegação ruim para 
mobile

Segundo pesquisa do E-bit - site que 
mede reputação de lojas virtuais-, 32% 
das compras online são feitas por smar-
tphones. Por isso, tem sido cada vez mais 
necessário que a plataforma se adeque 
aos padrões tanto para o computador, 
quanto smartphone. 

Existe uma demanda recorrente 
de clientes comprando em horários 
diversos e lugares convenientes para 
eles, o chamado Convenience Gap. 
Por conta disso, os lojistas precisam 
se preocupar com o desenvolvimento 
de vários canais de vendas, para que o 
cliente consiga acessar o catálogo de 
produtos e ser direcionado facilmen-
te para a página de pagamento. Essa 
tendência é chamada de omnichannel, 
ou seja, a presença da sua empresa em 
várias plataformas.

é a plataforma oferecer poucas opções de 
pagamento para o cliente. Muitas vezes, o 
consumidor não é usuário do serviço de 
cartão de crédito e, por isso, não consegue 
finalizar seu pedido. 

Adicionando novas formas de pagamento 
ao e-commerce, pode-se fidelizar clientes e 
até angariar novos públicos às suas vendas. 
Boletos, parcelamentos, depósitos e trans-
ferências são boas técnicas para solucionar 
esse problema. 

3- Problemas na navegação do site
Quando o site apresenta problemas, o 

cliente se desestimula a realizar a compra. 
Se a plataforma tem links que não funcio-
nam, informações desconexas e problemas 
na realização do cadastro, a probabilidade 
de desistência da compra é grande. Portan-
to, é importante assegurar que tudo no site 
funcione bem, para que a venda possa ser 
realizada com sucesso.

4- Falta de suporte 
Ainda há muita desconfiança em torno das 

compras online, mesmo que a porcentagem 
de vendas realizadas tenha aumentado re-
centemente. Houve um crescimento de 12% 
em 2019 comparado ao ano anterior, segundo 
pesquisa do site Compre&Confie. Um serviço 
de suporte ao consumidor se torna, então, 
indispensável para o sucesso do e-commerce. 
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Água quente poderá 
carregar celulares

A CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology é uma importante fabricante de foguetes lançadores 
espaciais civis e militares da China e um dos maiores fornecedores de serviços de lançamento do mundo.

OpiniãO
A CPMF e o imposto da janela

Em 1696, os britânicos 
encontraram uma 
maneira criativa de 

um novo imposto e come-
çaram a taxar as janelas. 
Isso mesmo. 

Quanto mais janelas uma 
casa tivesse, mais impostos 
o dono do imóvel tinha que 
pagar. A lógica era que as 
propriedades dos ricos 
tinham mais janelas e en-
tão a quantidade serviria 
de base de cálculo para o 
imposto. O que aconteceu 
com o passar do tempo? O 
imposto levou as pessoas a 
construírem casas com cada 
vez menos janelas e até as 
mansões eram pensadas 
para se pagar menos o tal 
imposto. 

Até hoje, em algumas 
casas antigas britânicas, 
podem ser vistos espaços de 
janelas fechadas com tijolos 
e casarões da época com 
poucas janelas. Esse novo 
imposto causou também um 
grande problema de saúde 
pública, causados pela fal-
ta de ventilação nas casas 
e que levaram à extinção 
do imposto em 1851, mais 
de 150 anos depois de sua 
criação. Comparo a CPMF, 
muitas vezes trazida à tona 
pelo atual governo, com o 
imposto da janela.

Já de imediato, a analogia 
faz sentido na tentação de 
que o aumento de carga 
tributária nos remete a um 
ambiente medieval, daquele 
rei que quando vê necessi-
dade manda criar mais um 
imposto. Por consequente, a 
criação de uma nova CPMF, 
faz crer em uma preguiça 
do governo em pensar uma 
reforma tributaria ampla, 
eficiente, formada por um 
grupo de especialistas no 
assunto e discutida ampla-
mente com a sociedade.

Isso dá trabalho. A janela 
também era simples e rápi-
da, sem trabalho intelectual.

A CPMF é um imposto 
regressivo e distorcido e que 
onera ainda mais a base da 
pirâmide. Os ricos tinham 
condições de esconder 
suas janelas e pensarem 
em alternativas de dimi-
nuir a base de cálculo. Os 
pobres não. Na CPMF da 
mesma forma. Outro ponto, 
a CPMF é sobretaxa em 
cima dos impostos sobre 
o consumo, um caráter 
cumulativo, prejudicando o 
giro da economia. O imposto 
da janela era sobretaxa dos 
imóveis, já que na época, já 
existia um imposto sobre a 
propriedade.

A proposta que vemos 
tem aumento de carga no 
sistema financeiro e esse 
aumento, rigorosamente, 
provoca aumento do custo 
do dinheiro. A maneira de 
fugir da base de cálculo 
seria o dinheiro em papel 
circulando cada vez mais, de 
encontro contra qualquer 
modernidade tributaria ou 
tecnológica que existe. As 
pessoas "construiriam me-
nos janelas" e procurariam 
pagar as contas cada vez 
mais em dinheiro.

A CPMF criaria um in-
centivo para que as pessoas 
sacassem da conta corrente 
e andassem com dinheiro 
no bolso, isso nos tempos 
atuais! Até a segurança do 
sistema muda, assim como 
a janela mudou a questão 
da saúde. A neutralidade 
tributária, ou seja, a ideia 
de que um imposto deve 
interferir o mínimo possível 
nas decisões dos agentes 
econômicos é quebrada 
com a CPMF e, lembrem no 
nosso exemplo, assim como 
a tributação das janelas 
interferindo na construção 
das casas e na saúde pública.

Vale citar que nenhum país 
desenvolvido no mundo usa 
esse tipo de contribuição. 
Ele é visto mais como um 
retrocesso do que avanço na 
questão tributária. Olhem aí 
mais um comparativo. Ne-
nhum outro reinado ou im-
pério importante da época 
criou algo parecido nos 150 
anos. Até o argumento mais 
favorável do governo de 
que a CPMF tem potencial 
arrecadatório razoável com 
baixo custo administrativo, 
uma solução rápida e de 
fácil fiscalização, pode ser 
comparada com o imposto 
medieval. 

Era fácil de se calcular e a 
fiscalização poderia passar 
de casa em casa para checar 
a sua arrecadação. Simples 
e rápido. Por fim, a CPMF 
cria um poder rápido e se-
guro do Fisco na estatística 
das transações financeiras, 
assim como os britânicos na 
época queriam ter em mãos 
um inventario mais preciso 
de sua principal arrecada-
ção, a propriedade. 

Nosso sistema tributário é 
da década de 1960, defasa-
do, distorcido e antiquado 
e precisa ser alterado e 
pensado com eficiência e 
modernidade e não com um 
viés de 300 anos atrás.

 
(*) - É contador, advogado, 

empresário da área contábil e 
tributária e sócio da Calderon 

Contabilidade.

Daniel Calderon (*)

Foto de Torsten Dettlaff no Pexels

um material leve criado original-
mente para espaçonaves.

Destacando a segurança da in-
venção, Sheng disse que ela produz 
baixa tensão e não apresenta risco 
de curto-circuito.

É mais um caso em que tecnologia 
e materiais sofisticados, criados 
para a exploração do espaço, tor-
nam viáveis produtos usados na 
vida cotidiana.  

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

minutos depois de despejarmos 300 a 
500 mililitros de água fervente nela", 
disse Sheng Jiang, membro da equipe 
de pesquisa. Também podem ser co-
nectados à garrafa laptops, câmeras 
e outros dispositivos eletrônicos de 
baixa potência. Os pesquisadores 
agora buscam parcerias com em-
presas para comercializar a ideia. O 
preço do produto provavelmente vai 
variar de 25 a 30 dólares.

O chip termoelétrico poderia au-
mentar o peso da garrafa em 200 
gramas em comparação com uma 
garrafa comum, mas Sheng disse que 
a ideia é usar para sua construção   

Vivaldo José Breternitz (*)

Pesquisadores da empresa de-
senvolveram uma nova tecno-
logia, em uma área totalmente 

diferente: uma garrafa térmica com 
um chip termoelétrico na tampa, que 
pode transformar o calor da água 
contida na garrafa em eletricidade, 
suficiente para recarregar um tele-
fone celular.

Nos últimos anos, à medida que 
o poder dos processadores de te-
lefones celulares e o tamanho de 
suas telas aumentaram, também 
aumentou a necessidade de energia. 
Portanto, de acordo com o pesqui-
sador Ma Wei, as pessoas muitas 
vezes se deparam com o problema 
de como recarregar seus telefones 
celulares, por exemplo, ao viajar de 
trem ou acampar em áreas remotas.

“Nossa solução para esse problema 
é um dispositivo termoelétrico ba-
seado em uma garrafa d'água, uma 
fonte de calor para gerar eletrici-
dade”, explica Ma, acrescentando 
que a invenção não requer nenhuma 
fonte de eletricidade. O dispositivo 
termoelétrico está embutido na 
tampa térmica, que possui uma saída 
USB para carregamento.  

"Descobrimos que a garrafa pode 
fornecer eletricidade durante até 30 

News@TI
Grandchef anuncia integração com a Stone

@Com o objetivo de facilitar ainda mais a vida de donos de bares 
e restaurantes e simplificar as transações comerciais, a foodtech 

especializada na gestão completa de estabelecimentos gastronômicos 
GrandChef anuncia a integração do seu sistema 4.0 com a fintech Stone 
Pagamentos. Com isso, os quase quatro mil clientes GrandChef por todo 
o país e demais interessados poderão utilizar o sistema 100% online da 
startup para pagamentos conectados diretamente com a maquininha Stone, 
bastando apenas escolher a forma de pagamento pelo próprio sistema, 
que irá automaticamente aguardar o cartão ser aproximado ou inserido na 
mesma (https://www.grandchef.com.br/) ou (https://www.stone.com.br/).

TOOQ Solutions faz parceria com a 
NetFoundry

@A empresa TOOQ Solutions selecionou a plataforma de borda e 
IoT da NetFoundry Inc. para provisionamento, gerenciamento e 

conexão em rede seguros e simples, de soluções analíticas inovadoras 
de borda e IoT da TOOQ para o varejo. Ao incorporar a rede progra-
mável da NetFoundry em suas soluções como software orquestrado 
em nuvem, a TOOQ garantiu a segurança e a confiabilidade de suas 
soluções inovadoras de análise de IA de varejo. A solução elimina a 

complexidade e as limitações das implementações de hardware no 
local, configuração de firewall, VPNs, APNs móveis privadas, circuitos 
dedicados, hosts bastião e servidores de salto (https://netfoundry.io/).

Quest Software adquire a erwin.Inc

@A Quest Software, fornecedora global de software de gerencia-
mento de sistemas, proteção de dados e segurança, anuncia a 

aquisição da erwin. As soluções da erwin fortalecem o conjunto de 
ferramentas de análise de dados da Quest, adicionando novos recursos 
para impulsionar iniciativas de implantação de aplicativos moder-
nos, garantindo a conformidade regulatória. Os produtos da erwin 
atendem às necessidades de TI de administrar e controlar os dados 
corporativos. À medida que as organizações se transformam para se 
tornarem cada vez mais digitais, esse ecossistema está se tornando 
mais complexo. Os produtos da Quest e da erwin juntos ajudam os 
clientes a explorar os dados corporativos como um ativo central para 
os negócios, fornecendo infraestrutura para gerenciar e controlar os 
dados. "Projetos centrados em dados estão crescendo rapidamente. 
Juntos, Quest e erwin continuarão a fornecer ferramentas de banco de 
dados destinadas a ajudar as empresas a conhecer suas informações 
e aliviando as preocupações sobre onde e como eles são usados.” 
disse Patrick Nichols, CEO da Quest Software (www.quest.com).

ricardosouza@netjen.com.br

Primeira colocada entre os principais 
MSPs de nuvem pública da América Latina

A Dedalus, líder em serviços 
de Cloud Computing e Dados, foi 
listada entre os principais prove-
dores de serviços gerenciados 
(MSPs) que suportam cargas em 
AWS, Microsoft Azure e outros 
players de nuvem pública. O 
ranking, que é elaborado pelo 
ChannelE2E, onde estão 250 
empresas, traz a Dedalus na 1ª 
posição entre as empresas do 
mesmo setor na América Latina 
e na 32ª colocação mundial. 

O presidente da Dedalus, 
Maurício Fernandes, destaca 
que, principalmente neste ano 
atípico, onde negócios preci-
saram rever o seu modelo de 
atuação, incluir cloud em suas 
estratégias de tecnologia esteve 
entre as prioridades dos gesto-
res de TI. “Como especialistas 
em serviços de nuvem para os 
principais provedores desta 

tecnologia, reconhecemos a 
nossa responsabilidade de 
seguir inovando para ajudar 
empresas em suas jornadas 
digitais. Estamos em um pro-
cesso constante de aprimora-
mento da nossa metodologia e 
capacitação do nosso time por 
meio das mais altas certifica-
ções disponíveis no mercado, 
tudo para que cloud seja um 
agregador de resultados aos 
negócios dos nossos clientes. 
Estar entre os melhores nos 
mostra que cumprimos o nosso 
propósito com excelência na 
entrega”, finaliza o executivo.  

A composição do ranking da 
ChannelE2E leva em conside-
ração pesquisa realizada com 
leitores do portal e, também, a 
saúde financeira das empresas, 
certificações e reconhecimentos 
recebidos ao longo do ano.
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em escrever um livro e não sabia como começar, o book advisor seria 
o profissional ideal para conhecer. Escrever um livro vai além de deter 
conhecimento e vontade para tal. É preciso planejamento, entendimento 
sobre mercado editorial, entre outros aspectos. A falta de conhecimento 
em um ou mais desses elementos, pode fazer um escritor de primeira 
viagem desistir do projeto. Eduardo Villela é Book Advisor e assessora 
pessoas, famílias e empresas na escrita e publicação de seus livros. 
Trabalha com escrita e publicação de livros desde 2004. Graduou-se em 
Relações Internacionais e cursou mestrado em administração, ambos na 
PUC-SP. Outras informações em (www.eduvillela.com).  

E - Vista Excepcional
O apelo dos rooftops em cidades cosmopolitas é inegável. Não há quem 
deixe de visitar estes templos de onde se divisam vistas excepcionais. E 
tudo isso fica muito melhor quando ancorado por uma boa cozinha e carta 
de vinhos à altura. Assim é no Terraço Itália, complexo de restaurante, 
bar e salões de eventos, no coração de São Paulo, um bom programa para 
comemorar os 467 anos da cidade. Do alto dos 165 metros de altura, os 
salões do complexo permitem apreciar vista espetacular  360 graus da 
cidade. Para apreciar a bela vista do rooftop, o Bar cobra 35,00 de con-
sumação mínima. O restaurante serve cozinha italiana de várias regiões 
com ênfase para a culinária toscana, origem do chef Pasquale Mancini, o 
responsável pela boa gastronomia do local (www.terracoitalia.com.br).

F - Vagas na Serasa 
Com um ritmo acelerado de crescimento e confiante na retomada do 
mercado, a Serasa está com novas oportunidades de contratação para 
os escritórios de Blumenau e São Paulo. Ao todo, são 88 vagas para as 
áreas de tecnologia, produto, negócio e marketing que terão o processo 
seletivo realizado online. A procura é por profissionais que se identifiquem 
com os valores de autonomia, capacidade de execução, senso de dono, 
ambição e resiliência. Além disso, os candidatos devem querer atuar em 
um ambiente dinâmico, cheio de desafios e tecnologias de ponta. Desde 
2012, a Serasa é o braço da Serasa Experian e responsável por estreitar 
o relacionamento entre a empresa e o consumidor.  Interessados devem 
se inscrever no site (www.serasa.com.br/carreiras).

G - Tecnologias Ambientais 
Estão abertas as inscrições para o curso Master in Business Administration 
em Gestão e Tecnologias Ambientais, ofertado pelo Campus Sorocaba 
da UFSCar, com turmas em Sorocaba e São Paulo. A especialização é 
destinada a graduados em cursos de nível Superior que desejem mais 

A - Pequenos Negócios
O Estímulo 2020, primeiro fundo 100% privado destinado aos pequenos 
negócios afetados pela pandemia, abriu nova linha de R$ 5 milhões às 
empresas de todo o estado de São Paulo. Os recursos adicionais resultam 
do pagamento de empréstimos solicitados pelos empreendedores paulistas 
desde maio de 2020, quando a iniciativa teve início, cuja inadimplência era de 
apenas 1,2% até o final de dezembro. O apoio financeiro pode ser solicitado 
diretamente no site (www.estimulo2020.org), de maneira simples e sem 
burocracia. O valor máximo da operação deve corresponder a até um mês 
do faturamento bruto da empresa, que deve variar entre R$ 30 mil e R$ 165 
mil. Os juros mensais são de 0,53% e a quitação pode ser realizada em 21 
vezes, com carência de três meses para o primeiro pagamento. 

B - Profissionalização de ONGs
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, abriu 
inscrições para nova rodada do BTG Soma, programa lançado em agosto 
de 2020 e voltado para a profissionalização e aceleração de ONGs e OSCs 
(organizações não governamentais da sociedade civil). Criado com o objetivo 
de contribuir com a performance e profissionalismo do terceiro setor, a 
iniciativa visa oferecer às organizações apoio para que elas se desenvolvam 
de forma sustentável, com acesso a networking e capacitação para seu 
crescimento e manutenção de suas ações, por meio de workshops, aulas e 
mentorias. O projeto conta com a consultoria da Ação Social para Igualdade 
das Diferenças. Mais informações: (https://bit.ly/btgsoma2021). 

C - Programa de Estágio 
A GFT, empresa global referência em tecnologias exponenciais para trans-
formação digital e projetos ágeis, e a Digital Innovation One, plataforma 
brasileira de educação gratuita em tecnologia e programação, lançaram 
uma edição do programa de estágio GFT START_UNI. São 5.000 bolsas 
de estudo gratuitas para formação de talentos que estejam cursando uma 
graduação e buscando uma oportunidade de estágio. O salário e benefícios 
são compatíveis com os do mercado e as vagas são para candidatos de 
todo o Brasil, mas disponíveis para os escritórios das cidades de São Paulo, 
Curitiba e Sorocaba. Para participar, basta se inscrever no link (https://
digitalinnovation.one/) e finalizar as atividades do treinamento que vai do 
básico ao avançado em Java e .NET (C#), além de abordar outras tecnolo-
gias para desenvolvimento de páginas web como HTML, JavaScript e CSS. 

D - Projetos Literários
Se alguém te perguntar se você sabe o que é ou o que faz um book 
advisor, a resposta, provavelmente, será não. Mas se você já cogitou 

conhecimentos em gestão ambiental e tecnologias associadas, para atu-
ação profissional com foco na sustentabilidade. O MBA foi planejado no 
contexto preconizado pela ONU, de que a transferência de tecnologias 
ambientais deve também incluir os aspectos e escolha de tecnologia 
e de desenvolvimento dos recursos humanos necessários ao fortale-
cimento de instituições públicas e privadas.O curso é semipresencial, 
com duração de 18 meses e aulas presenciais em sábados alternados, 
das 8 às 17 horas. Serão abertas turmas em São Paulo e Sorocaba. Mais 
informações: (www.mbagts.ufscar.br).

H - Moda Atacadista
O houpa! é a primeira rede de pedidos gratuita e exclusiva para o mercado 
de moda atacadista, que conecta fabricantes às lojas de varejo em todo o 
Brasil desde 2018, e tem funcionado como um grande aliado dos lojistas. 
Mesmo antes de toda a crise causada pelo Coronavírus e das medidas 
de isolamento, o houpa! já atuava como impulsionador de vendas e, 
além do ambiente de marketplace, a rede de pedidos conta ainda com 
outra plataforma, o houpa! Negócios, exclusivo para o mercado B2B. O 
aplicativo facilita e dá fluidez ao trabalho de varejistas de moda de todo 
o Brasil, muitos deles acostumados, até então, a fazer suas compras de 
maneira presencial. A empresa possui, ainda, um forte sistema de entregas 
e oferece ferramentas dentro do aplicativo que tornam a experiência do 
usuário mais interativa e prática. Saiba mais em (https://houpa.app/).

I - Tecnologia Educacional
A Big Brain , principal parceira da Microsoft na América Latina, é respon-
sável por desenvolver soluções de tecnologia na área da educação para 
instituições privadas e públicas. Apenas em 2020, a empresa atingiu mais 
de 1 milhão de alunos e proporcionou formações tecnológicas para mais 
de 52 mil professores em mais de 9 mil escolas, com um crescimento 
exponencial de 300% em comparação a 2019. As escolas da Prefeitura do 
Rio de Janeiro são algumas das unidades que estão realizando a transfor-
mação digital com a Big Brain. Por meio do acesso a plataforma Microsoft 
Teams, e-mails e ferramentas do Microsoft Office, foi possível manter as 
aulas online para mais de 581 mil alunos e 20 mil docentes, totalizando 
mais de 601 mil usuários. Saiba mais em: (www.bigbrain.com.br).

J - Veículos Eletrificados
No ano em que completou 25 anos de presença oficial no Brasil, o BMW 
Group manteve a dianteira nas vendas de automóveis e motocicletas 
premium. Os emplacamentos de automóveis eletrificados BMW, BMWi 
e MINI, com propulsão híbrida ou elétrica, cresceu acima de 300% em 
2020 quando comparada com o ano anterior. A liderança no segmento 
premium foi igual em motocicletas, com recorde histórico em vendas no 
país. Em 2020, a marca BMW licenciou 12.437 automóveis, de acordo 
com a Anfavea. A marca Bávara teve como destaque os modelos Série 3 
e X1, estes responsáveis por aproximadamente 70% das vendas no país. 
A MINI registrou 1.275 emplacamentos. O BMW Group Brasil finalizou 
o ano de 2020 com 13.712 unidades emplacadas nacionalmente e foi o 
principal Grupo premium do mercado automotivo nacional. Saiba mais 
em: (www.bmw.com.br). 

A hora e a vez da 
economia colaborativa

A economia 
colaborativa é a 
tendência do século XXI

Conectando desconhe-
cidos com interesses e 
necessidades comuns, 

utiliza tecnologia para facilitar 
o compartilhamento e a troca 
de conhecimentos, serviços 
e objetos em escala. Reduz 
o desperdício, aumenta a efi-
ciência no uso dos recursos 
naturais e combate o consu-
mismo. 

De acordo com dados da 
revista Forbes, os empreen-
dimentos colaborativos mo-
vimentaram mais de U$ 110 
bilhões em todo o mundo em 
2018, motivados em startups 
e no crescimento do Waze, 
Uber e Airbnb. A colaboração 
não é necessariamente uma 
novidade na economia, mas foi 
ampliada pelo uso dissemina-
do das tecnologias digitais nos 
celulares. O Censo Coworking 
Brasil aponta a existência de 
1.194 espaços no país. No Rio 
de Janeiro, são 125, com 88 
mil estações de trabalho e 7 
mil empregos diretos gerados. 

Outro dado que mostra o 
aumento da importância da 
economia colaborativa foi a 
pesquisa do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Segundo o estudo, 87% dos 
entrevistados veem que o con-
sumo colaborativo cresce na 
vida dos cidadãos. Esse fator 
mostra que os consumidores 
estão pensando e escolhendo 
seus produtos e serviços a par-
tir de empresas que estimulam 
a economia colaborativa. 

Os benefícios da economia 
colaborativa para a sociedade 
são significativos. Entre eles, 
podemos citar os movimentos 
políticos libertadores de gru-
pos oprimidos por sistemas 
de governo repressores e a 
redução dos desperdícios no 
consumo através de sistemas 
de compartilhamento de bens 
de interesse comum. Ou seja, 
a produção e o consumo co-
laborativo trazem aspectos 
éticos para a relação entre 
empresas e consumidores, 
fato que se torna cada vez 
mais relevante nos processos 
de troca econômica.  

Os planos de marketing de 
muitas empresas colocam 
em seus projetos a economia 
colaborativa como elemento 

de primeira importância. E 
as empresas franqueadoras 
não estão fugindo desse ce-
nário, apresentando aos seus 
franqueados esta realidade. 
Investidores, fornecedores, 
colaboradores e o próprio 
poder público discutem as 
melhores práticas para que 
os sistemas colaborativos 
sejam unânimes no cotidiano 
empresarial, sobretudo nas 
práticas nas franquias. 

Empresas tradicionais tam-
bém praticam a economia 
colaborativa. Vejamos o exem-
plo do Espaço Médico Brasil, 
empresa voltada ao compar-
tilhamento de consultórios e 
serviços oferecidos de forma 
tecnológica, por meio de apli-
cativo e site, que, há 20 anos, 
percebeu uma oportunidade 
e lançou esse modelo antes 
mesmo do assunto ganhar 
manchetes e virar tendência 
com o termo “coworking”.

Durante a pandemia, ele 
não parou, seguiu investindo 
em estrutura e equipe e cres-
ceu, tendo evoluído para um 
desenvolvedor de soluções no 
segmento médico, sempre o 
último a entrar em crise e o 
primeiro a sair, dado o seu 
grau de necessidade básica e 
urgente para a população. Em 
2020, lançou a sua franquia 
e uma inovadora plataforma 
online que conecta médicos 
a consultórios ociosos, ofere-
cendo aos empreendedores 
e profissionais da saúde a 
oportunidade de investir em 
modelos rentáveis, modernos 
e tecnológicos. 

O foco é deixar o médico 
livre para clinicar e não se 
preocupar com as rotinas do 
dia a dia. A rotina do médico 
normalmente é trabalhar em 
vários hospitais e clínicas, 
subutilizando o consultório e 
mantendo o custo com aluguel 
e assistente. No Espaço Médi-
co Brasil, esse custo pode ser 
reduzido em até 90%. 

Para o consumidor, o Espaço 
Médico Brasil oferece várias 
especialidades médicas em 
um espaço moderno, confor-
tável e de fácil acesso, além de 
contar com o serviço digital de 
confirmação e agendamento 
online da especialidade ne-
cessária. 

  
(*) - Especialista em franchising, 

internacionalização de franquias, 
direito de empresas, gestão 

estratégica e inovação 
(www.espacomedicobrasil.com.br). 

Jaqueline Garcia (*)

IPC registra alta 
de 0,86% 

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) na cidade de 
São Paulo, medido pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), registrou 
alta de 0,86% na segunda 
semana de janeiro. A inflação 
da alimentação teve uma ele-
vação de 1,98% no período. 
Os produtos in natura tiveram 
uma alta de 5,77%, puxados 
por alimentos como a banana 
(8,87%) e o tomate (18,14%). 
A alimentação fora do domi-
cílio registrou aumento de 
1,09% nos preços.

Os gastos com habitação 
apresentaram uma inflação 
de 0,8% no período. A ener-
gia elétrica subiu 5,26% no 
período. As despesas com 
educação registraram alta 
de 1,07%, com elevação de 
4,61% dos custos com edu-
cação infantil. Em saúde, 
os gastos tiveram elevação 
de 0,76%. Os contratos de 
assistência médica apresen-
taram uma alta de 0,97%. Os 
transportes registram uma 
inflação de 0,74%. O preço 
do etanol teve alta de 1,9% 
no período e o da gasolina 
de 1,23% (ABr).

Tavares garantiu que as 
fábricas existentes não serão 

fechadas e que todas as marcas 
serão beneficiadas com a fusão.

O CEO da Stellantis, Carlos 
Tavares, deu uma coletiva de 
imprensa virtual e destacou 
algumas das metas da empre-
sa que surgiu na fusão da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
e da PSA. “É o início de uma 
viagem entusiasmante. Uma 
empresa bem posicionada 
para competir nos mercados 
globais, com 39 veículos elé-
tricos disponíveis até o fim de 
2021. Um grupo de dimensões 
significativas e com posições 
comerciais consolidadas na 
Europa, América do Norte e 
América Latina”, destacou Ta-
vares na abertura da coletiva.

Ainda conforme o CEO, a 
fusão também ajudará a todas 
as 14 marcas do portfólio, 
inclusive “algumas nas quais 
nós não tínhamos investido 
tanto”. “Haverá oportunida-
des de negócios para algumas 
marcas que poderão valer-se 
das sinergias e relançarem-se. 
Haverá modelos irmãos ou 
primos. Nós focalizaremos 
nessas marcas existentes, fo-
cando na sua criação de renda 
como fizemos no mercado 
norte-americano”, pontuou. A 
Stellantis unirá as marcas Fiat, 

Empreendedores já podem abrir empresas em apenas um dia e 
sem necessidade de percorrer vários órgãos públicos.

A primeira cidade a 
aderir ao projeto foi 
São Paulo, que já dis-

ponibilizou o novo sistema 
no dia 15. A próxima cida-
de a oferecer a ferramenta 
será o Rio de Janeiro. De 
acordo com o ministério, 
por meio de um formulário 
único e totalmente digital, 
empreendedores podem 
abrir empresas em apenas 
um dia e sem necessidade 
de percorrer vários órgãos 
públicos.

Tudo poderá ser feito no 
mesmo ambiente virtual: 
recebimento das respostas 
necessárias da prefeitura; 
registro da empresa; obten-
ção do número do CNPJ e 
inscrições fiscais; desbloqueio 
do cadastro de contribuintes; 
recebimento das licenças, 
quando necessárias; e ainda o 
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Governo lança sistema para 
simplificar a abertura de empresas
O Ministério da Economia lançou ontem (20) o Balcão Único, um projeto que permite aos cidadãos 
abrir uma empresa “de forma simples e automática, reduzindo o tempo e os custos para iniciar um 
negócio no Brasil”

per capita. Esses dados 
colocaram o Brasil na 138ª 
posição no quesito abertura 
de empresas, entre os 190 
países avaliados pelo Banco 
Mundial.

“A transformação digital 
em um Balcão Único no 
modelo de one stop shop 
fará o Brasil ganhar posições 
no ranking mundial quanto 
à facilidade de fazer negó-
cios”, disse o Ministério da 
Economia. Depois de São 
Paulo e Rio de Janeiro, o 
governo federal quer ex-
pandir o sistema para todo 
o Brasil. O projeto é lidera-
do pela Receita Federal e 
pela Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital e foi desen-
volvido pelo Serviço Federal 
de Processamento de Dados 
(Serpro) (ABr).

cadastro dos empregados que 
serão contratados. O Balcão 
Único permitirá ainda que 
os empreendedores possam, 
no momento da abertura da 
empresa, realizar o cadastro 
de empregados pelo e-Social.

Em nota, a pasta explicou 
que, segundo relatório do 

Banco Mundial, para abrir 
uma empresa nas cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo 
era necessário cumprir 11 
procedimentos – alguns, 
em órgãos distintos – o 
que levava, em média, 17 
dias e gerava um custo que 
representa 4,2% da renda 

CEO da Stellantis prevê 39 carros 
elétricos até o fim de 2021

a alguns estabelecimentos” e 
que ela “não representa um 
risco”. “A Stellantis trará mais 
eficiência graças às sinergias 
que tornarão o plano de ne-
gócios mais sustentável para 
alguns modelos que estavam 
em risco. Modelos que até 
agora não eram considerados 
rentáveis, poderemos decidir 
fazê-los”, disse.

Em outra pergunta, sobre 
o mercado chinês, Tavares 
afirmou que a ideia “é não 
excluir nada de antemão”, 
mas reconheceu que os “re-
sultados até agora são decep-
cionantes”. “Estamos fazendo 
uma análise para entender as 
causas dessa situação e nós 
temos uma equipe dedicada 
a isso que deverá propor uma 
nova estratégia vencedora. 
Não excluímos nada e vamos 
esperar o resultado dessa 
análise. Queremos entender 
os problemas e as criticidades, 
e precisaremos fazer mais 
e melhor”, acrescentou. A 
Stellantis estreou com bons 
resultados nas bolsas de valo-
res de Milão e Paris. Na última 
terça-feira (19), a estreia foi 
na de Nova York (ANSA).

Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, 
Maserati, Jeep, Ram, Lancia, 
Abarth, Citröen, Opel, Peugeot, 
Vauxhall e DS Automobiles.

Outro ponto abordado por 
Tavares foi o compromisso de 
“não fechar nenhuma planta 
produtiva”. “A fusão não co-
locará os empregos em risco, 
mas agirá como um escudo e 
permitirá protegê-los”, acres-
centou. Ao ser questionado 
especificamente sobre a Itália, o 
CEO reforçou que a fusão “cria-
rá um escudo para a proteção 



Sete dicas para reduzir 
custos utilizando a 

eficiência energética

Muito tem se falado em 
ESG (Environmental, 
Social and 
Governance) e o 
termo virou alvo 
das companhias 
que estão de olho em 
investimentos

Ao mesmo tempo, 
qualquer operação 
tem como objetivo 

reduzir ao máximo seus 
custos para ser lucrativa. 
Pensando nesses dois pon-
tos, a eficiência energética 
pode atender a esses objeti-
vos de preservação do meio 
ambiente e de contenção 
de gastos. Como? Usando 
a energia de modo racional 
e eficaz. 

Trata-se da premissa de 
“fazer mais com menos”, 
ou seja, gerar uma mesma 
quantidade de energia, 
utilizando menos recursos 
naturais, um fator que tam-
bém é determinante para 
a garantia de redução de 
emissão de gases, respon-
sáveis por potencializar o 
efeito estufa. 

Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Serviços de Conservação 
de Energia, para obter re-
sultados nesta modalidade, 
existem algumas ações que 
precisam ser tomadas, como 
aperfeiçoar os processos 
de produção e modernizar 
os equipamentos que com-
põem um sistema energéti-
co. Para apostar na redução 
do consumo energético, 
é preciso adotar algumas 
medidas que podem ser 
consultadas em sete dicas: 
 1) Utilizar iluminação por 

lâmpadas de LED (Li-
ght-Emitting Diode) 
com níveis de clarida-
de satisfatório e vida 
útil maior que as op-
ções incandescentes 
e, ou fluorescentes. 

 2) Adotar equipamentos 
com selo Procel - Pro-
grama Nacional de 
Conservação de Ener-
gia Elétrica, que indica 
aparelhos com melhor 
eficiência energética 
dentro das categorias 
existentes. 

 3) Checar técnicas de 
reuso, captação de 
águas pluviais, pes-

quisa para autopro-
dução, instalação de 
terminais redutores, 
entre outros correla-
cionados. 

 4) Optar por sistemas de 
automação, que resul-
tam em otimização da 
produtividade, pro-
cessos, comunicação 
entre equipamentos 
e precisão nos dados 
e controles, aumen-
tando a qualidade. 

 5) Adequar as grandezas 
elétricas deixando-as 
harmônicas às carac-
terísticas das opera-
ções. 

 6) Substituir insumos 
energéticos, como a 
energia elétrica, pela 
solar, para a necessi-
dade de aquecimento 
de água, por exemplo. 

 7) Reutilizar energia de 
dissipação em insu-
mo, como a utilização 
de energia térmica 
extraída em processo 
de aquecimento do ar 
como insumo para o 
pré-aquecimento de 
água. 

Adicionais a essas ações, 
temos metodologias ágeis, 
como a Lean, aliada no 
alcance de melhores resul-
tados, pois visa avaliar os 
processos com o objetivo 
de eliminar desperdícios 
em toda a cadeia produtiva, 
entendendo que os recursos 
são limitados e finitos e, por-
tanto, a produção deve ser 
feita com máxima economia 
de recursos, flexibilidade e 
qualidade, priorizando seu 
valor para o cliente. 

Através de um time inter-
no ou terceirizado capacita-
do para analisar, desenhar 
processos e sugerir solu-
ções, as indústrias podem 
trabalhar sua eficiência 
energética através da auto-
mação de processos e me-
lhoria no desempenho dos 
equipamentos, que podem 
ser acessadas com tecnolo-
gias digitais, como Internet 
das Coisas e Inteligência 
Artificial, reconhecidas 
como fortes aliadas nesse 
processo. 

(*) - É diretor de Metal & Mining da 
Engineering, companhia global 
de Tecnologia da Informação e 

Consultoria especializada em 
Transformação Digital 
(www.engdb.com.br).

Alexandre Sartori (*)
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Prova de vida de 
aposentados é 
suspensa até fevereiro

Os aposentados e pensionistas 
do INSS que não fizeram a prova 
de vida entre março de 2020 e 
fevereiro deste ano não terão seus 
benefícios bloqueados. Portaria nº 
1.266/2021, publicada ontem (20) 
no DOU, prorroga a interrupção 
do bloqueio de benefícios para as 
competências de janeiro e feverei-
ro, ou seja, para pagamentos até o 
fim de março. A prorrogação vale 
para os beneficiários residentes 
no Brasil e no exterior. 

De acordo com a portaria, a 
rotina e obrigações contratuais 
estabelecidas entre o INSS e 
a rede bancária que paga os 
benefícios permanece e a com-
provação da prova de vida de-
verá ser realizada normalmente 
pelos bancos. Realizada todos os 
anos, a comprovação de vida é 
exigida para a manutenção do 
pagamento do benefício. Para 
isso, o segurado ou algum re-
presentante legal ou voluntário 
deve comparecer à instituição 
bancária onde saca o benefício. 

O procedimento, entretanto, 
deixou de ser exigido em março 
de 2020, entre as ações para o 
enfrentamento da pandemia do 
novo Coronavírus, e a medida 
vem sendo prorrogada desde 
então. Desde agosto do ano 
passado, a prova de vida também 
pode ser feita por meio do apli-
cativo Meu INSS ou pelo site do 
órgão por beneficiários com mais 
de 80 anos ou com restrições de 
mobilidade. 

A comprovação da dificuldade 
de locomoção exige atestado 
ou declaração médica. Nesse 
caso, todos os documentos são 
anexados e enviados eletroni-
camente (ABr).

Os imprevistos mais comuns estão relacionados 
com travamento involuntário da porta.

Um dos itens mais importantes 
da casa, a fechadura da porta é 
sinônimo de proteção. Qualquer 
problema que possa apresentar 
gera uma grande dor de cabeça.  
Para que o contratempo não se 
torne algo maior, é importante não 
ignorar nenhum sinal irregular e 
caprichar na manutenção. Em 
alguns casos, falhas de trava-
mento podem deixar a segurança 
vulnerável.

Os imprevistos mais comuns es-
tão relacionados com travamento 
involuntário da porta, chave presa 
no miolo, assim como o excesso 
de utilização, o famoso “abre e 
fecha” sem razão. E para auxiliar 
na orientação sobre conservação, 
André Amado, gerente da Rede de 
Prestadores da Allianz Assistan-
ce, líder em assistência 24 horas, 
listou algumas dicas práticas para 
evitar complicações inesperadas.
	 •	Atenção aos fatores exter-

nos - Apesar da qualidade da 
fechadura ser fundamental, 
a localização da casa, para 
quem mora no litoral ou tem 
uma casa de veraneio na 
praia, pode influenciar no 
aparecimento de transtor-
nos. Com o tempo, o efeito 
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75% dos consumidores nacionais já buscam produtos com 
menor teor de gordura.

Estudo realizado pela 
Kantar, líder global 
em dados, insights e 

consultoria, indica que a sau-
dabilidade tem conquistado 
cada vez mais relevância. 
75% dos consumidores na-
cionais já buscam produtos 
com menor teor de gordura, 
70% com menos açúcar e 
69% sem aditivos, como co-
rantes e conservantes. 

Além disso, quando se de-
param com um produto dito 
“natural”, 59% deles alegam 
esperar que seja livre de con-
servantes. Quanto à análise 
das informações nos rótulos, 
mesmo que ocasionalmente, 
33% das pessoas afirmam 
ficar de olho na quantidade 
de vitaminas, 33% na de 

Além do companhei-
rismo, para manter um 
relacionamento saudável 
e duradouro é necessário 
que as finanças do casal 
estejam bem alinhadas. 
Apesar da dificuldade em 
conversar sobre o dinheiro, 
é importante o casal criar 
esse hábito e manter um 
planejamento financeiro 
para conseguir alcançar os 
objetivos juntos.

Segundo uma pesquisa 
realizada pela Confede-
ração Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), 
em parceria com o Banco 
Central do Brasil, 46% dos 
casais costumam brigar por 
questões financeiras. Entre 
os motivos estão: gastos 
além da condição finan-
ceira, não ter uma reserva 
financeira, discordar dos 
gastos da casa e o atraso 
no pagamento das contas.

De acordo com o assessor 
de investimentos, Ricardo 
Czapski, da WFlow – escri-
tório Private especializado 
em Assessoria Financeira 
e Patrimonial credenciado 
à XP Investimentos – não 
falar sobre dinheiro com o 
parceiro pode contribuir 
para o descontrole financei-
ro. Portanto, é fundamental 
manter o diálogo e estabe-
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Nova lei de rotulagem impactará o 
mercado de alimentos e bebidas

As marcas brasileiras precisam se preparar para a implantação da nova norma de rotulagem nutricional 
de alimentos e bebidas embalados, que foi aprovada em outubro passado pela Anvisa e deve entrar em 
vigor em 24 meses

cares adicionados, gorduras 
saturadas e sódio. 

A Tabela de Informação 
Nutricional também passará 
por alterações significativas, 
a começar pela adoção de 
fundo branco e letras pretas, 
para impedir que contrastes 
interfiram na legibilidade. 
Além disso, será obrigatório 
identificar açúcares totais e 
adicionais, valores energé-
tico e nutricional e número 
de porções por embalagem. 

A tabela deverá ficar perto 
da lista de ingredientes e 
em superfície contínua, sem 
áreas encobertas ou locais 
de difícil visualização.  Para 
mais informações, acesse 
(www.kantar.com/worldpa-
nel).

açúcar, 32% gordura, 32% 
calorias e valor nutricional 
e 30% teor de sódio. 

A maior inovação da regra 
será a colocação de símbolos 

informativos na parte frontal 
superior da embalagem, fa-
cilmente captados à primeira 
vista, que devem indicar o 
teor de três nutrientes: açú-

Saúde financeira do casal: 
como organizar o planejamento

lecer metas e objetivos para 
o orçamento.

“É importante o casal fazer 
um planejamento financeiro, 
pontuando a renda mensal, as 
despesas diárias e destinando 
uma parte do valor para con-
quistar objetivos em comum, 
sem anular as metas pessoais. 
Conversar sobre o orçamento 
periodicamente, pode ajudar 
o casal a definir as prioridades 
para o futuro”, afirma.

Para manter o relaciona-
mento equilibrado, o casal 
também precisa se planejar 
para os imprevistos finan-
ceiros. É necessário ter 
uma reserva de emergência, 
equivalente a seis meses de 
salário do casal, para cobrir 
os gastos em caso de desem-
prego ou perda de renda. 

No mercado financeiro, 
não é uma prática comum 
casais investirem juntos, 
por uma questão opera-
cional e também por causa 
do perfil de investidor, que 
pode variar de um para o 
outro. Porém, isso não im-
pede que o casal converse 
sobre suas aplicações e de-
fina estratégias para alcan-
çar os mesmos objetivos.

“Ter transparência nas 
finanças é fundamental 
para não comprometer as 
contas no fim do mês e gerar 
algum conflito. Mesmo com 
contas individuais, o casal 
deve lidar com o dinheiro 
de forma responsável e 
com sabedoria”, finaliza 
Ricardo Czapski. Fonte: AI/
Pilares RP.

Ter planejamento financeiro e saber administrar o orçamento, 
pode contribuir para o sucesso financeiro dos casais.
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Como evitar problemas com a fechadura da porta
da maresia pode impactar no 
material e acabar corroendo, 
prejudicando a durabilidade 
e a resistência da tranca. 
Por isso, investir em limpeza 
e manutenção recorrentes 
ajuda na boa preservação e 
funcionamento do item.

	 •	Compatibilidade na hora 
da instalação - Outro ponto 
de atenção é checar a com-
patibilidade entre a porta e 
a fechadura escolhida. Não 
basta apenas decidir pelo de-
sign, a peça precisa ser eficaz 
na proteção do ambiente. Em 
alguns casos, as fechaduras 
podem não resistir e acabar 
rompendo rapidamente por 
causa do material utilizado 
na produção da porta. Para 
driblar essa dor de cabeça, o 
ideal é sempre consultar um 
profissional na hora da insta-
lação para avaliar a harmonia 
entre os elementos. 

	 •	Cuidados recorrentes - 
Para manter o funcionamento 
adequado do dispositivo, é re-
comendado que, pelo menos 
a cada seis meses, seja feita 
uma lubrificação do miolo/
cilindro com pó de grafite e 

não estão niveladas ou, em 
alguns casos, por má insta-
lação ou até mesmo portas 
empenadas. Para solucionar 
a questão, é preciso examinar 
os parafusos e dobradiças. 
Talvez a própria porta esteja 
desalinhada e não necessaria-
mente a fechadura. Apertar os 
parafusos nas dobradiças deve 
ajudar. No entanto, se você 
não está familiarizado com 
a utilização de ferramentas, 
opte por um especialista.

	 •	Conheça a eficácia - Como 
já mencionado, existem dife-
rentes opções de fechadura 
que podem atender ao desejo 
do cliente. Porém, antes de 
fazer uma escolha aleatória, é 
recomendável ter ciência da 
eficácia de cada fechadura. 
Se for possível, invista nas 
versões digitais e eletrôni-
cas, essas são mais seguras, 
podem ser manuseadas a 
distância, controladas pelo 
celular, emitir avisos caso haja 
alguma suspeita de tentativa 
de invasão e até utilizar reco-
nhecimento digital. - Fonte e 
outras informações: (www.
allianz-partners.com).

a lubrificação do mecanismo 
com graxa ou lubrificantes 
líquidos. A poeira é um dos 
principais motivos para que 
a chave comece a enguiçar 
ou quebrar no miolo. No dia 
a dia, a higienização deve ser 
feita de forma superficial, 
com pano macio e detergente 
neutro, sem inserir nada no 
cilindro. Além disso, se os 
parafusos estiverem moles 
em função do tempo de uso, 
aproveite esse momento para 
apertá-los.

	 •	Chave quebrada - Com o 
passar do tempo, é comum 
que as chaves se tornem mais 

frágeis e as fechaduras enfer-
rujem com a umidade. Essa 
combinação pode resultar em 
desastre. Caso aconteça, ve-
rifique se parte da chave está 
exposta fora da fechadura. 
Nessa situação, use um alicate 
para puxá-la em linha reta. 
Se a parte quebrada estiver 
completamente escondida 
na fechadura, você precisará 
chamar um chaveiro.

	 •	Maçaneta frouxa e trava 
desalinhada - Por estar visí-
vel, esse é um dos problemas 
mais fáceis de detectar. Isso 
pode acontecer quando as par-
tes principais de travamento 



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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada em 01.02.2021 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reunirem em 
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 01.02.2021, às 09:00hs, na sede social da empresa, situada na avenida Paulista, 352, 
11º andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Utilizar recursos financeiros mantidos junto ao 
Banco Safra S.A., para dar lastro à carta de fiança emitida em garantia da locação do imóvel situado na avenida Carmela Dutra, 180, Galpão 
37 do CLG - Centro Logístico de Guarulhos, Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP - que fora locado pela empresa Refinaria Nacional 
de Sal S.A., CNPJ/MF nº 60.560.349/0003-71; 2 - Eleger, para substituição do Diretor Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de 
janeiro de 2021, membro para compor a Diretoria e assim cumprir mandato remanescente até a eleição e posse da nova gestão em 2023; 
3 - Outros assuntos de interesse social. São Paulo/SP, 18 de janeiro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 16/11/2020.
Aos 16/11/2020, às 10hs reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede so-
cial na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, São Paulo/SP, dispensada a publicação dos editais de convocação, tendo 
em vista o comparecimento da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto no §4º do Artigo 124, Lei 6.404/76, con-
forme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo a presidência dos trabalhos, o 
Diretor Presidente da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou a mim Yuki Shiomi para secretariar os trabalhos. Composta 
a mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre: a) O Cancelamento 
do encerramento das atividades da sucursal constituída na República do Paraguai, de mesma denominação social da sua 
matriz, ou seja, Construtora Toda do Brasil S/A - Sucursal Paraguai, localizado à Calle Augusto Roa Basto casi 
Avenida José Asuncion Flores - Condomínio Costa Azul - Paraná Country Club - Área Comercial - Código Postal 7220 - Ciudad 
de Hernandarias - Alto do Paraná - Paraguai, que foi registrada nesta Junta Comercial sob o nº 502.615/20-5 em 30.11.20, 
devido a mesma não poder ser encerrada no momento por motivos de perspectivas de novos negócios. b) O Cancelamento 
da nomeação do novo representante legal da sucursal constituída na República do Paraguai, de mesma denominação social 
de sua matriz, ou seja, Construtora Toda do Brasil S/A. - Sucursal Paraguai, o Sr. Nelson Eduardo Ortiz, eleito na AGE 
04.09.20 registrada nesta Junta Comercial sob o nº 407.512/20-2 em 05.10.2020, devido o mesmo não fazer mais parte da 
Sociedade, e em Substituição do Sr. Thiago Ferreira Pó, Cédula de Identidade Civil Paraguaio n° 8.219.752, nomear o 
Sr. Ernesto Jun Matsuzaki, Cédula de Identidade Civil Paraguaio n° 8.675.617, como representante legal da Constru-
tora Toda do Brasil S/A - Sucursal Paraguai, o qual terá os poderes necessários para poder realizar todos os tramites e ne-
gócios legais necessários. c) Alteração do endereço da Sucursal da AvenidaJosé Asuncion Flores - Condomínio Costa Azul 
- Paraná Country Club - Área Comercial - Código Postal 7220 - Ciudad de Hernandarias - Alto do Paraná - Paraguai, para: 
Paravera, Hernandarias, Casi Itaipu, Frente Del Colegio - Paraguai. Após deliberação foi solicitado que sejam realizadas as 
ações que se fizerem necessárias. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Toda Corporation (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko 
Imagawa, Sr. Yuki Shiomi. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar con-
forme original. São Paulo, 16/11/2020. JUCESP n° 27.609/21-2 em 15/01/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda.
CNPJ 21.976.024/0001-50 - NIRE 3522906349-6

Ata da Assembleia Geral de Transformação do Tipo Jurídico da Sociedade Limitada 
“GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda.” inscrita no NIRE 3522906349-6, e no 

CNPJ 21.976.024/0001-50, em Sociedade Anônima por Ações, sob a Nova Denominação 
de “GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A.”, Realizada em 29 de Maio de 2020

Data e Hora: 29 (vinte e nove) de maio de 2020, às 14h, na sede social da GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda., à Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1982, conjunto 603 (parte), CEP-01451-000, São Paulo, SP. Presença da totalidade dos sócios, a saber: a) JAC & MAMC 
Administração de Bens Próprios Ltda. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.560.618/0001-10, com sede na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, 
à Avenida Luiz Jarussi, nº 350, Jardim Alto de Santa Cruz, CEP 13.251-540, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob NIRE 
35226074268, em 24.10.2011, e última alteração contratual sob nº 391.352/19-2, em 30.8.2019, referida neste instrumento abreviadamente como 
“JAC&MAMC”, neste ato representada por seus sócios, todos residentes em Itatiba, Estado de São Paulo, salvo indicação em contrário, a saber: 
(a.1) Maria Apparecida Mazzutti Cardoso, brasileira, viúva, RG 2.630.319-X (SSP/SP), CPF/MF sob o nº 151.569.478-08, residente e 
domiciliada na Avenida Santo Antonio, nº 25, Apartamento 13, CEP-13251-200; (a.2) João Almeida Cardoso Filho, brasileiro, casado, 
empresário, RG-5.884.418 (SSP/SP), CPF/MF-048.199.55870, residente e domiciliado à Avenida Prudente de Moraes, nº 677, Vila Santa Cruz, 
CEP-13251-500; (a.3) Ricardo Mazzutti de Almeida Cardoso, brasileiro, casado, RG-9.436.394-8 (SSP/SP), CPF-100.233.608-28, residente e 
domiciliado à estrada Domingos Bicharelli Carrara, nº 73, Jardim Nossa Senhora das Graças, CEP-13257-415; (a.4) Maria de Fátima Cardoso 
Kfouri, brasileira, casada, empresária, RG-9.436.395-X (SSP/SP), CPF/MF-146.673.798-04, residente e domiciliada à Avenida Dr. Martin Luther 
King, nº 2255, apartamento 13, bloco C, São Francisco, São Paulo, SP, CEP-05352-020; b) Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda., inscrita 
no CNPJ-08.643.029/0001-01, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603 (parte), Jardim Paulistano, município 
e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob NIRE 35221174680, em 14.02.2007, e última 
alteração contratual sob nº 138.608/13, em 16.04.2013, neste ato representada por seu administrador Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, 
casado, empresário, RG-5.312.732 (SSP/SP), CPF/MF-694.546.208-00, residente e domiciliado à Praça Morungaba, nº 205, Jardim Europa, São 
Paulo, SP, CEP-01450-090, referida neste instrumento abreviadamente como “Guepardo”; únicos sócios detentores da totalidade das quotas da 
“GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda.” inscrita no CNPJ-21.976.024/0001-50, com seus atos constitutivos devidamente registrados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE-3522906349-6, e sua última alteração registrada sob nº 194.579/15-3, em 
5.5.2015. Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Maria Apparecida Mazzutti Cardoso que convidou o Sr. Paulo Caio Ferraz de 
Sampaio para secretariar os trabalhos. Convocação: Dispensada face à presença dos sócios representando a totalidade do capital social. 
Ordem do dia: Deliberar sobre (i) A transformação do tipo jurídico da sociedade; (ii) Aceitação do pedido de renúncia apresentado pelos 
administradores e eleição da Diretoria a partir da transformação ora aprovada; (iii) A eventual instalação do Conselho Fiscal; (iv) indicação do 
periódico local onde serão feitas as publicações da sociedade; (v) outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: Todas as 
deliberações foram tomadas por unanimidade, como segue: (i) Aprovação da transformação do tipo jurídico da sociedade, de sociedade limitada 
para sociedade anônima por ações, sob a denominação de “GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A.”, sem alteração de seus objetivos e 
atividades, e sem solução de continuidade em sua administração, passando a mesma a ser regida pelo Estatuto Social aprovado que constitui 
o Anexo a esta ata, que se regerá pelos dispositivos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e demais disposições aplicáveis às sociedades por ações, 
permanecendo inalteradas as atuais participações dos sócios no capital da sociedade, os quais passam à condição de acionistas, recebendo 
tantas ações ordinárias nominativas quantas forem as quotas de sua propriedade, em igual proporção, mantendo-se inalterado o capital social, 
atualmente no valor de R$ 622.802,00 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e dois reais), totalmente integralizado, que passa a ser representado 
por 622.802 (seiscentos e vinte e duas mil oitocentas e duas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre os 
acionistas, mantendo-se inalterada a participação percentual anterior. (ii) Foi aceito o pedido de renúncia apresentado pelos administradores Sra. 
Maria Apparecida Mazzutti Cardoso e Sr. João Almeida Cardoso Filho, e colocada em votação a eleição da Diretoria da companhia, deliberaram 
os acionistas elegerem para o cargo de Diretor Executivo o Sr. Eduardo Setti Ozores, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-4.116.281-X 
(SSP/SP), CPF-000.537.188-01, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 
conjunto 603, CEP-01451-000, para os cargos de Diretores Secretários o Sr. João Almeida Cardoso Filho e a Sra. Maria de Fátima Cardoso 
Kfouri, acima qualificados, e para o cargo de Diretor Administrativo o Sr. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, acima qualificado, que declaram 
expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Assim sendo, os diretores ora eleitos foram 
investidos em seus cargos, dispensados de prestar caução, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição, obrigando-se a 
permanecer em seu cargo até a eleição de seu(s) respectivo(s) substituto(s). Os diretores ora eleitos não receberão remuneração pelo 
exercício de suas funções; (iii) as sócias, já na condição de acionistas em Assembleia Geral, decidiram pela não instalação do Conselho Fiscal 
neste momento; (iv) os presentes, já na condição de acionistas, deliberaram escolher o periódico “Jornal Empresas & Negócios”, de circulação 
local para, além do “Diário Oficial”, veicular suas publicações legais, ficando expressamente autorizada que as publicações sejam feitas sob a 
forma sumária; (v) os acionistas deliberaram que a presente ata, juntamente com o Estatuto Social, deverá ser copiada no Livro de Assembleias 
Gerais da sociedade tão logo estejam a sociedade e seus livros devidamente registrados. Lavratura e Leitura de Ata: Oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura 
desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada e subscrita pela Presidente dos trabalhos, Maria Apparecida 
Mazzutti Cardoso, por mim, Secretário dos trabalhos, Paulo Caio Ferraz de Sampaio e por todos os presentes. JUCESP/NIRE S/A 3530055230-0 
e JUCESP nº 230.301/20-4 em 02/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A. -  
CNPJ-21.976.024/0001-50. Estatuto Social - Denominação, Fins, Sede e Duração: Artigo 1º - GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A.  
é a denominação desta sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis, doravante referida 
simplesmente “Sociedade”. Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603 (parte), CEP-01451-000. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social: a) o desenvolvimento, aprovação, 
execução e comercialização do projeto de parcelamento de solo, na modalidade de loteamento, denominado “Reserva do Parque”, com nome 
comercial “Quinta dos Bons Ventos”, localizado na Avenida Luiz Jarussi, s/nº, Chácara São Judas Tadeu, município de Itatiba, Estado de São 
Paulo, Certificado GRAPROHAB 229/2018, aprovado pela Prefeitura do Município de Itatiba conforme processo 2013.09986, objeto do Decreto 
Municipal nº 7.249, de 14 de agosto de 2019; b) a participação no capital ou nos lucros de outras sociedades na condição de acionista, sócia, 
quotista ou titular de debêntures, minoritária ou majoritariamente. § Único - Quando necessários serviços técnicos à realização da finalidade 
social, serão esses executados por profissionais devidamente habilitados e registrados perante os respectivos órgãos de classe. Artigo 4º -  
A Sociedade iniciou suas atividades em 04.03.2015 sob a forma de sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, e prossegue 
sob a forma de sociedade anônima sem solução de continuidade, sendo seu prazo de duração indeterminado. Capital Social e Ações:  
Artigo 5º - O capital social da Sociedade é de R$ 622.802,00 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e dois reais) totalmente integralizado, 
dividido em 622.802 (seiscentas e vinte e duas mil oitocentas e duas) ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º - A cada 
ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Assembleia Geral: Artigo 7º - A Assembleia Geral dos acionistas 
é o órgão superior da Sociedade, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar 
convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Artigo 8º - A Assembleia Geral dos acionistas será convocada e instalada por 
qualquer Diretor, cabendo a direção de seus trabalhos ao acionista ou Diretor então presente que for escolhido pelos acionistas presentes, o qual 
designará um Secretário, acionista, Diretor, ou não, dentre os presentes, para secretariar os trabalhos. Artigo 9º - Dos trabalhos e deliberações 
da Assembleia Geral será lavrada ata, que poderá ser em forma de sumário, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que 
representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas, da qual será extraída cópia fiel certificada pelo Secretário para 
registro no órgão próprio. Artigo 10 - A Assembleia Geral quando convocada terá as seguintes atribuições: I. Reformar o Estatuto Social; II. Eleger 
ou destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria da Sociedade; III. Tomar, anualmente as contas dos administradores, e deliberar sobre as 
demonstrações financeiras por eles apresentadas; IV. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações) e 
cisão da Sociedade, ou qualquer outra forma de reestruturação da Sociedade, resgate ou aquisição de ações; V. Deliberar sobre a dissolução e 
liquidação da Sociedade e eleger e destituir liquidante(s); VI. Examinar e aprovar as contas do(s) liquidante(s); VII. Definir a remuneração global 
anual dos membros de qualquer órgão da Administração, incluindo benefícios indiretos; VIII. Deliberar sobre a aquisição, alienação, criação de 
gravames, ou a realização de qualquer outro investimento pela Sociedade não estando incluída nessas atribuições a comercialização, 
desmembramento ou remembramento de lotes de terreno, ou de alteração de projeto de empreendimento em execução, já submetido à 
aprovação pelos órgãos competentes, aprovado ou cujo projeto encontre-se registrado perante Cartório de Registro de Imóveis competente; 
IX. Deliberar sobre pedido de falência ou de recuperação da Sociedade, nos termos da legislação aplicável; X. Deliberar sobre qualquer alteração 
na política de distribuição de dividendos da Sociedade; XI. Deliberar sobre qualquer operação financeira que envolva a Sociedade, restando 
vedada a concessão ou tomada de empréstimos, a emissão de debêntures, ou, a hipoteca de quaisquer ativos da Sociedade; XII. Deliberar sobre 
qualquer associação da Sociedade com terceiros. § Único - As convocações e deliberações previstas às alíneas VIII, XI e XII, do Artigo 10 deste 
Estatuto Social, só serão admitidas e válidas, após cumpridas as obrigações contratadas entre os sócios em observância ao Capítulo 6, item 6.15. 
do Acordo de Quotistas desta Sociedade. Administração: Artigo 11 - A administração da Sociedade será exercida pela Diretoria, composta de 
4 (quatro) membros sendo um(a) Diretor(a) Executivo(a), um(a) Diretor(a) Administrativo(a), e dois Diretores Secretário, eleitos pelo prazo de três 
anos, podendo ser reeleitos, estando os seus membros dispensados de prestar caução para exercer suas funções. §1º - Os Diretores são 
demissíveis a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral dos acionistas que também deliberará nos casos de vacância, e serão 
substituídos, nos casos de ausência ou impedimento temporário, por um dos outros Diretores que for designado por escrito por aquele que se 
ausentar ou ficar impedido, exercendo o substituto as funções do substituído pelo prazo que durar a ausência ou impedimento. §2º  - São nulos e 
ineficazes com relação à Sociedade os atos, contratos, documentos públicos ou particulares assinados por qualquer Diretor com abuso dos 
poderes ou estranhos ao objeto social, respondendo o signatário pelos danos que causar à Sociedade. §3º - As deliberações da Diretoria 
destinadas a produzir efeitos com relação a terceiros constarão de ata lavrada no Livro próprio e serão registradas no registro competente.  
Artigo 12 - A(o) Diretor(a) Executivo(a), sempre em conjunto com um dos Diretores Secretários, compete, sempre em conjunto, representar a 
Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente. Artigo 13 - A cada um dos Diretores Secretários compete, em conjunto com o(a) Diretor(a) 
Administrativo(a): a) representar a sociedade em quaisquer atos, contratos, distratos, ou instrumentos que criem obrigações ou direitos para a 
Sociedade; b) nomear procuradores definindo, nos respectivos instrumentos de mandato a finalidade e os poderes específicos, e ainda o prazo, 
dispensado apenas nos mandatos para fins judiciais, podendo ser outorgada procurações com poderes específicos de um diretor a outro, para 
que este haja em nome da sociedade, ou a nomeação de um procurador terceiro, desde que nomeado pelos dois Diretores; c) assinar os 
contratos, compromissos, escrituras públicas ou instrumentos particulares, receber hipotecas, cauções, alienação fiduciária ou qualquer garantia 
relativos à negociação ou alienação de lote, lotes, quadras, desdobros, remembramentos, áreas ou partes do empreendimento que constitui 
objeto da Sociedade, assim como nomear procurador conferindo-lhe os poderes aqui previstos. Artigo 14 - Aos Diretores Secretários compete 
acessar todos os controles e documentos da sociedade. Artigo 15 - A(o) Diretor(a) Administrativo(a) compete: a) isoladamente, autorizar os 
pagamentos relativos à implantação dos empreendimentos da sociedade, contratar fornecedores, colaboradores, empregados necessários à 
implantação dos empreendimentos, sua conservação e segurança; b) abrir e movimentar conta bancária, sacar, endossar, ajustar financiamento, 
prestar garantia desde que vinculada a negócio relacionado ao objeto social, exceto hipotecar qualquer bem da Sociedade; Conselho Fiscal: 
Artigo 16 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, o qual funcionará em 
caráter não permanente, que funcionará nos exercícios em que for deliberada sua instalação pela Assembleia Geral. Acordos de Acionistas: 
Artigo 17 - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Sociedade, que estabeleçam as condições de compra e venda de 
ações, e o direito de voto, inclusive em matérias como eleição de Diretores e distribuição de resultados, respeitada a legislação vigente, serão 
sempre observados pela Sociedade. § Único - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros 
tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de Registro da sociedade e nos certificados de ações, se emitidos.  
Os administradores da Sociedade zelarão pela observância desses acordos e o(a) Presidente da Assembleia Geral não computará o(s) voto(s) 
proferido(s) por acionista em contrariedade com os termos de tais acordos. Exercício Social e Destinação dos Resultados: Artigo 18 -  
O exercício social inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19 - Juntamente com as demonstrações financeiras, 
a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, na forma da legislação vigente. 
Artigo 20 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de 
renda. Artigo 21 - Do resultado do exercício, atendida a ordem legal, poderão ser deduzidos, ainda e facultativamente, os recursos fixados pela 
Assembleia Geral, como participação dos administradores nos lucros do exercício, atendidos os limites fixados em lei. Artigo 22 - Do lucro líquido 
do exercício, serão aplicados, antes de qualquer outra destinação: (i) 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá a 
20% (vinte por cento) do capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do 
montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento), ajustados na forma do artigo 
202 da Lei 6.404/76, serão obrigatoriamente distribuídos como dividendo obrigatório a todos os acionistas. Artigo 23 - Os dividendos não 
reclamados no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da 
Sociedade. Artigo 24 - A Diretoria poderá declarar dividendo à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço, ou ainda em lucro apurado em balanços semestrais ou intermediários. Artigo 25 - A Diretoria poderá pagar ou creditar juros sobre o 
capital próprio nos termos da legislação e regulamentação pertinentes, que poderão ser imputados aos dividendos pelo seu valor líquido do 
imposto de renda. Liquidação, Dissolução e Extinção: Artigo 26 - A Sociedade entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos 
em lei. § Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação e ainda elegerá o Conselho Fiscal, que deverá 
funcionar durante o período de liquidação. Visto dos advogados: Bruno Carra - OAB/SP- 304.874. Victor Brandão Teixeira - OAB/SP-26.168.

O empréstimo con-
signado é uma mo-
dalidade de crédito 

que tem crescido no Brasil. 
Segundo a Prestho - uma 
das primeiras fintechs do 
Brasil a criar uma uma tec-
nologia 100% digital para 
facilitar o acesso ao crédito 
consignado para o idoso - o 
empréstimo online cresceu 
28% e cerca de 67,7% das 
solicitações foram realizadas 
por meio de dispositivos mó-
veis. Já no mês de outubro 
de 2020, a empresa registrou 
um aumento de 84% nas 
solicitações.

Com processos práticos 
e rápidos, o idoso, apo-
sentado e até mesmo o 
servidor federal consegue 
realizar o pedido de crédito 
consignado diretamente 
do computador, tablets e 
celulares. Patrícia Soares, 
CEO da Prestho, explica 
que construíram a tecnolo-
gia pensada na experiência 
do usuário. 

“A navegação deste pú-
blico é diferente, com 
necessidades e dificulda-
des bem específicas. Isso 
demanda um olhar dife-
renciado das empresas, o 
uso de apps, por exemplo, 
é algo que está começando 
nesta faixa etária, então 
precisa ser tudo mais fá-
cil de usar. Por isso nós 
pensamos nas cores, nas 
letras e principalmente na 
agilidade”, comenta, ao dar 

A navegação deste público é diferente, com necessidades e 
dificuldades bem específicas.
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INSTITUTO TÊNIS
CNPJ/ME nº 05.206.043/0001-41

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação
Ficam os Associados do Instituto Tênis, pessoa jurídica de direito privado
beneficente, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.206.043/0001-41
(“Instituto Tênis”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
no dia 29 de janeiro de 2021, às 10 horas, na Rua Mari, nº 100, sala 02, Jardim
Califórnia, CEP 06409-020, município de Barueri, estado de São Paulo, a fim de
deliberar acerca: (i) da retificação da eleição do Sr. Raphael Ayres Barone aos cargos
de Conselheiro Administrativo e Diretor Executivo do Instituto Tênis, deliberada e
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06 de janeiro de 2020, às
10:00 horas, visando o cumprimento integral da Portaria 115, da Secretaria Especial do
Esporte, e do Estatuto Social do Instituto Tênis, no que tange à publicação do edital de
convocação, por três vezes em órgão da imprensa de ampla circulação; e (ii) da
ratificação de todos os atos praticados pelo Sr. Raphael Ayres Barone desde a sua
eleição até a presente data. Os Associados do Instituto Tênis deverão comparecer na
presente Assembleia Geral para exercer seus respectivos direitos de voto, nos termos
do Estatuto Social, que se encontra à disposição na sede do Instituto Tênis.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
Raphael Ayres Barone - Diretor Executivo

Fintechs se tornam aliadas dos 
idosos na busca por crédito

“A navegação deste público é diferente, com necessidades e dificuldades bem específicas. Isso demanda um olhar 
diferenciado das empresas, o uso de apps, por exemplo, é algo que está começando nesta faixa etária, então 
precisa ser tudo mais fácil de usar. Por isso nós pensamos nas cores, nas letras e principalmente na agilidade”

informar nenhuma 
senha de uso pessoal. 
O banco, correspon-
dente ou fintechs, 
pede documentos bá-
sicos como RG, CPF, 
comprovante de en-
dereço e comprovante 
de renda. Além disso, 
não deixe dados pes-
soais expostos como 
endereço, CPF, RG e 
telefone em comentá-
rios abertos de redes 
sociais. Fraudadores 
podem usar os dados e 
até mesmo ligar se pas-
sando pela empresa. 
As análises de crédito 
são feitas através dos 
sites oficiais e aplica-
tivos.

 5) Preste atenção ao ti-
rar dúvidas na inter-
net - Ao tirar dúvidas 
nas redes sociais das 
empresas de emprés-
timos, muitos golpistas 
aproveitam para atrair 
pessoas com falsas 
soluções de crédito. 
Então fique atento aos 
comentários ou men-
sagens em seu perfil 
com possibilidades 
de empréstimos por 
terceiros. Procure o 
tirar dúvidas nos ca-
nais oficiais: site, chat 
do aplicativo ou nos 
telefones de contato. 
- Fonte e mais informa-
ções: (www.prestho.
com.br).

dicas de segurança na hora 
de pedir um empréstimo 
online evitando cair em 
fraudes. Confira:
 1) Verifique a veracida-

de do site - Verifique 
se as informações do 
site estão protegidas. 
Basta no endereço do 
site, no topo do na-
vegador, se contém a 
sigla “https” em vez de 
“http”.  Essa única letra 
diferente indica que o 
site está seguro. Outra 
dica é olhar se tem o 
símbolo de um cadeado 
fechado, o que indica 
uma conexão segura 
e criptografada.

 2) Pesquise a repu-
tação da empresa 
- Procure o nome da 
empresa em sites de 
confiança, como o Re-
clame Aqui. Nele, é 
possível ver depoi-
mentos de pessoas 
que passaram por si-

tuações negativas com 
a empresa, evitando 
que você caia no mes-
mo problema. Outra 
forma é pesquisar se a 
empresa de fato existe, 
procurando nas redes 
sociais, por exemplo.

 3) Não faça pagamen-
tos adiantados - Des-
confie se pedirem para 
depositar algum valor 
adiantado para liberar 
o empréstimo. Isso é 
ilegal e é bem prová-
vel que seja um golpe. 
Também fique esperto 
se te apressarem para 
fechar o negócio logo. 
Um empréstimo é algo 
pensado que requer 
pesquisa e tempo de 
decisão. Na dúvida, 
não feche.

 4) Não passe senhas e 
acesso a conta ban-
cária - Ao contratar 
o empréstimo consig-
nado não é necessário 

Stella Kochen Susskind (*)

O conceito de brechós de luxo ga-
nhou um novo significado, inspirando 
uma tendência que ao longo de 2021 
pode impactar negócios de diferentes 
vertentes, sobretudo, o varejo. O “Re-
comércio” – do inglês, recommerce – 
pode ser visto, pontuando em novas 
plataformas de revenda e estratégias 
de fidelização. Para falar um pouco so-
bre a origem dessa tendência, lembro 
que o desafio imposto pela pandemia 
trouxe uma realidade de recessão para 
o planeta, impulsionando um mercado 
de venda de itens usados. 

De acordo com análises da Global-
Data e da WGSN, esse modelo deve 
crescer 69% até 2021. Vale destacar 
que não somente a crise econômica 
potencializou o modelo, mas a reflexão 
dos clientes sobre a importância de 
cultivar novos valores de consumo. 
Estamos diante de um comportamento 
– que envolve diversas gerações, não 
somente os millennials – de valoriza-
ção da sustentabilidade; há um senso 
de urgência em formar comunidades 
mais conscientes do poder e do im-
pacto do consumo. 

Antes que pensem que essa tendên-
cia é algo que tem atingido marcas 
e produtos mais jovens, alerto para 
o engano dessa percepção. A Levis, 
antenada com o crescimento do 
comércio reverso, lançou uma plata-
forma própria (Levi’s SecondHand), 
associada a um programa de recompra 
que oferece aos consumidores a opção 
de comprar jeans usados da grife ou 
trocar itens por pontos que podem ser 
usados tanto na compra de novos pro-
dutos, quanto de seminovos. E, nessa 
estratégia de fidelização, há oportuni-
dades de adquirir itens vintage. 

Quer um outro exemplo? O grupo 
H&M deu start a uma ação similar, no 
qual os clientes é que comercializam 
os produtos da marca, que ganha 10% 

Tendências 2021: “Recomércio”, um conceito 
que deve impactar negócios no varejo

Stella Kochen Susskind.
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escolher, no guarda-roupa, peças que 
estão prontas para novas histórias; 
levar as peças nas lojas Lilica & Tigor 
para trocar por créditos em novas 
compras. Em uma parceria com a 
plataforma Enjoei, as peças doadas vão 
para uma lojinha online, alimentando 
a proposta de economia circular. 

Um outro exemplo vem do mercado 
livreiro, que tem lançado mão dessa 
estratégia;  livrarias como a Cultura 
transforma livros seminovos, levados 
pelos clientes às unidades, em créditos 
para novas aquisições.

A relação entre gestores de marca e 
os clientes precisam estar no centro 
de um processo estratégico de atendi-
mento e fidelização. O varejo – assim 
como o mundo – está em profunda 
transformação. As novas relações de 
consumo demandam um olhar espe-
cializado para entender as aspirações 
de consumo. Há mais de 30 anos tenho 
acompanhado as transformações e 
pesquisado, sobretudo com o apoio 
de clientes ocultos, essas ondas so-
ciais que impactam nas relações de 
consumo. 

Recentemente, em um paper do 
Fórum Econômico Mundial, líderes 
do mundo alertavam que 2021 seria 
um ano crucial para reconstruir a 
confiança das pessoas diante dos im-
pactos econômicos, sociais, tecnoló-
gicos e ambientais pós-Covid-19. Eles 
apontam a relevância de reformular 
os sistemas e redefinir prioridades. 
A minha recomendação aos gestores 
de marcas e produtos é ter máxima 
atenção às mudanças que a Quarta 
Revolução Industrial já trouxe e que 
devem ser consolidadas na próxima 
década.

(*) - Pioneira na metodologia de pesquisa mystery 
shopping (cliente secreto), é considerada uma das 

mais importantes experts da temática no mundo. 
Autora do livro Cliente Secreto, é palestrante 

internacional (https://skscx.com.br).

em cima da negociação. Grifes de 
luxo como Richard Mille e Mark Cross 
encamparam iniciativas inovadoras 
alinhadas ao recommerce. Essa ideia 
de sustentabilidade e de enxergar os 
itens de maneira atemporal e com uma 
vida útil longeva impacta, também, o 
mercado de aluguel. 

A entrada de marcas de luxo nesse 
cenário – Gucci, Burberry e Stella Mc-
Cartney – tem contribuído para com-
bater o preconceito. Claro que muitas 
resistem! A Chanel processou a The-
RealReal, acusando o site de vender 
falsificações. Em contrapartida, dados 
apontam que o recommerce contribui 
para tornar a marca mais desejada à 
medida que mais pessoas acessam. 
No Brasil, têm surgido exemplos 
interessantes – em especial, quando 
pensamos na fidelização. Destaco a 
Marisol – cliente da SKS CX Customer 
– que está desenvolvendo o projeto 
Re-conta. A premissa é que “roupas 
paradas não contam histórias”. 
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 21 de janeiro de 20216

Francisco Demolinari Arrighi (*)       

Assim preparamos uma cartilha de pontos que não podem 
ser esquecidos por todos os empresários:

1O que o empresário deve conhecer - É preciso conhe-
cer os tributos que são cobrados no Brasil. Mesmo que você não 
seja um especialista no assunto, é preciso conhecer bem o seu 
negócio e adaptá-lo aos tributos, pois existem muitas atividades 
onde a lucratividade é muito baixa e a tributação muito alta, onde 
acabamos por ter um custo de tributos na grande maioria das 
vezes maior do que o próprio negócio. 

Isso quando o tributo não faz a empresa gerar prejuízos men-
salmente, ou seja, precisamos conhecer ao menos os  principais 
tributos e forma de tributação, deixando sempre claro que o 
“simples nacional” nem sempre é a melhor opção. Pesquise e se 
atualize e mantenha-se bem informado sobre quais incidem em 
sua operação.

Sabemos que é uma tendência natural ao pensarmos em montar 
uma empresa é que devemos construí-la no simples nacional, não 
faça isso, estude, escute, discuta.

Temos que optar pelo regime tributário até 31.01, ou seja, 
está na hora exata de reservarmos parte de nosso tempo para 
discutir o assunto. Ao longo do ano, após a opção, não podemos 
mais mudar, só no ano seguinte.

2Verifique se existem incentivos ou isenções fiscais 
- Sua empresa deve estar na região onde há incentivos e você 
deve buscar o correto enquadramento tributário, verifique se 
existem incentivos e/ou isenções referentes à atividade dela. 

Uma boa dica é simular os cenários de tributação para saber se 
há casos de compensação de créditos fiscais ou se há possibilidades 
de se enquadrar em alguma modalidade de incentivo. Há regiões 
que são mais benéficas que outras e, às vezes, a adaptação para 
região onde os tributos são menores vale a pena.

3Créditos tributários - Tenha sempre muito cuidado 
com isso, pois existem escritórios que oferecem diversos 
tipos de créditos, sempre fique atento e não deixe de ler a 
Cartilha de FRaude da PGFN, e lá você saberá tudo que não 
pode fazer.

É hora de começar a preparar estudos com os contadores ou consultores para uma perfeita adequação do regime tributário correto 
para 2021, pois um erro neste momento obrigará sua empresa permanecer ao longo de todo ano, naquele regime tributário, 

fato que poderá fazer com que haja grandes prejuízos na saúde financeira da instituição. 

Freepik

#tenhacicatrizes

Carol Olival

Anúncio ou Conteúdo Digital?

Carol Olival (*)

Estamos vivendo um momento de transforma-
ção da sociedade, e como sempre acontece 

na história, essa transformação acontece cada 
vez com maior profundidade e num período 
mais curto de tempo. A revolução digital está 
mudando nossa forma de pensar, de interagir 
e de viver. Com certeza está mudando também 
nossa forma de comprar e de vender.

Eu tenho visto muitas empresas tentando 
encontrar um caminho no marketing digital 
e buscando uma solução no anúncio digital, 
aqueles que acontecem pelas redes sociais como 
Facebook, Instagram, LinkedIn e até mesmo 
pelo Google, mas esquecendo-se de que esses 
anúncios dependem de um outro componente 
para trazer a tão sonhada conversão. Esse com-

ponente, muitas vezes esquecido ou até mesmo 
desconhecido das empresas, é o conteúdo. O 
conteúdo é o que faz a uma empresa ser especial, 
ter alma, ter propósito. O conteúdo é o que cria 
a relação do cliente com a empresa, o que cria 
fidelização, o que cria elos.  

Uma analogia boa para entender a função do 
anúncio digital é o “boneco de posto”. Todos já 
vimos como funciona: a loja coloca um bone-
co de ar na sua fachada, o boneco se mexe e 
chama a atenção de quem está passando. Mas 
essa pessoa entra e compra alguma coisa na 
loja? Com certeza simplesmente por conta do 
boneco, não! O boneco desvia a atenção, aguça 
a curiosidade, mas cabe à loja ter “conteúdo” 
atrativo para reter a atenção do cliente, para 
que ele se sinta de alguma forma conectado e 
dê o próximo passo no sentido da conversão, 
da compra. O conteúdo é o que vai manter o 
cliente dentro da loja, interessado em ver os 

produtos, conhecer a empresa e, eventualmen-
te, comprar. Um dá suporte ao outro, e nenhum 
funciona sozinho. 

O mundo do marketing e das vendas digitais 
tem dois pilares: anúncios e conteúdo. A con-
versão vai acontecer dentro desses dois pilares, 
quando seu cliente tiver entendido o seu negócio 
e quando você, ou o porta-voz da sua empresa, 
tiver se posicionado como uma autoridade em 
termos de conhecimento, dentro do mercado 
em que sua empresa está inserida. 

A beleza do mundo digital é que tudo fica muito 
mais ao alcance de todos. Todos podemos ser 
não somente consumidores, mas também cria-
dores de conteúdo. E para as empresas, vamos 
sempre nos lembrar de que nós, que somos 
empreendedores, precisamos nos tornar fonte 
de informação e de conhecimento, referências 
dentro de nossas áreas. 

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos. Gradu-
ada em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduação em 

Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, 
atualmente cursando um mestrado internacional em 

Digital Marketing. Desde 2016 é Community Outreach Di-
rector da Full Sail University. Com três livros publicados 

sobre treinamento e sobre o processo de ensino-aprendi-
zagem, Carol integra conhecimentos fundamentais para 
o momento atual, em que a experiência pessoal precisa 
ser urgentemente replicada num mundo que se tornou 

fundamentalmente digital.

volume de obrigações acessórias pode ser muito elevado e, 
dentre estes, estão listados com mais frequência o ECD, ECF, 
Speed fiscal e contábil, Dirf, Rais que passam a fazer parte do 
vocabulário do empresário.

A carga burocrática de alguns enquadramentos pode ser muito 
maior do que de outros. Por isso, é importante pesquisar estas 
obrigações acessórias e como cumprí-las. Dessa forma, você 
economiza tempo, recurso e dinheiro com a escolha da legislação 
mais adequada.

8Regime de caixa ou de competência - Muito cuidado 
com isso, pois após definir o enquadramento tributário você pre-
cisa também conhecer quem serão seus possíveis clientes e que 
tempo eles podem levar para pagar à empresa o que foi vendido 
ou receber o serviço prestado e, neste momento, saber se deverá 
ser adotado o regime de caixa ou competência é fundamental. 

No regime de caixa você só paga o tributo ao receber efetivamente 
o dinheiro no caixa da empresa, enquanto o regime de competên-
cia você paga o imposto a partir da emissão da nota fiscal. É claro 
que no regime de caixa o trabalho da área contábil da empresa é 
muito maior pois todos os recebimentos devem ser controlados 
individualmente e a própria empresa deve controlar extra contábil 
o que tem a receber, pois os valores não ficam contabilizados.

9Pró-labore - Estabelecer alta retirada mensal significa 
uma alta alíquota do imposto de renda. Se você retirar R$15 
mil, por exemplo, terá que pagar aproximadamente de INSS e 
IR em torno de 40%. Deve-se diminuir o valor do seu pró-labore 
e distribuir o restante sob forma de lucro, que ainda não é tri-
butado no Brasil.

10Despesas pessoais - Essas o empresário deve 
separá-las completamente da empresa. O maior erro no ramo 
empresarial é confundir as finanças pessoais com as da empresa. 
Além de atrapalhar na gestão, a atitude pode aumentar a tribu-
tação em cima dos rendimentos e diminuir sua margem de lucro.

Pior do que isso, não é permitido pagar contas pessoais com 
dinheiro da empresa, isso pode levar a grandes autuações e 
comprometer o patrimônio pessoal. Não faça da conta bancária 
da empresa a sua conta para pagar tudo.

 
(*) - É presidente da Fradema Consultores Tributários  (www.fradema.com.br).

4Os regimes tributários - Você poderá adaptar sua 
empresa como MEI (micro empresário individual) atentando 
apenas para o baixo valor de faturamento anual, que pode ser 
no máximo de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), como 
simples nacional, cujo faturamento não pode ultrapassar a 
R$3.600.000,00, lucro presumido o faturamento anual não pode 
ultrapassar a R$ 78.000.000,00 o lucro arbitrado que não há 
limite de faturamento e, por fim, o lucro real que também não 
há limite de faturamento.

5Como escolher - Examine seu enquadramento para 
descobrir como ele possibilita a obtenção e o uso de valores. 
Algumas siglas permitem que se credite quando toma serviços, 
outras na compra de mercadorias e outras ainda permitem o 
uso de créditos adquiridos em depreciação e pagamentos de 
despesas. 

Não utilize nunca créditos de terceiros, pois as restrições 
para transferência de créditos são grandes e antes de qual-
quer procedimento peça informações a RFB. Após isso, com 
os números apurados, está na hora de fazer contas para efe-
tivamente identificar como escolher que regime tributário 
será escolhido.

6Elisão fiscal, sonegação - Sonegação fiscal ou oculta-
ção no recolhimento dos tributos é ilegal e configura crime. Já 
a elisão fiscal é uma forma legalizada de diminuir os encargos 
públicos e pode ser decorrente da própria legislação ou resul-
tante dessa legislação.

Seu patrimônio pessoal poderá ser comprometido com proce-
dimentos de sonegação, que poderá levar o empresário à sujeição 
passiva que corresponde à responsabilização pessoal do mesmo 
para dívidas objeto de autuação fiscal.

Precisamos entender que estas dívidas tributárias normais 
não são consideradas sonegação e podem a todo instante ser 
negociadas com o fisco através de parcelamentos e até mesmo 
negociações.

7Obrigações acessórias - Em cada opção que o 
empresário adotar ele deve da mesma forma entender que 
obrigações está sujeita sua empresa para conseguir atender 
à legislação. Sabemos que em alguns regimes tributários o 
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O ano da 
tecnologia digital 

A pandemia do 
Coronavírus 
trouxe um cenário 
desafiador para 
muitos negócios, 
principalmente 
para os pequenos e 
microempreendedores: 
entrar no universo 
digital

Quem não tinha um 
site ou não fazia 
vendas online ficou, 

de uma hora para outra, 
sem ter onde vender e a 
única solução foi “correr 
atrás” do tempo perdido. De 
acordo com a Associação de 
e-Commerce (ABComm) 
surgiram 80 mil novas lojas, 
que correspondem a um 
crescimento do setor em 
cerca de 30%. 

Paralelamente, consu-
midores que antes não 
compravam por notebooks, 
computadores, smartpho-
nes e outros meios eletrôni-
cos, tiveram que se adaptar 
e adquirir esse novo hábito 
de consumo. 

Os supermercados, locais 
tidos como essenciais e que 
sempre tiveram uma boa 
presença do público pre-
sencialmente, registraram 
alta de 14% na entrada de 
novos shoppers por meio 
de aplicativos de entregas, 
seguido das farmácias com 
alta de 10%, segundo pes-
quisa da Ebit Nielsen. Não 
é por menos que 2020 se 
tornou o ano da tecnologia 
digital. 

Com a necessidade vindo 
das duas pontas, aplicati-
vos, sites e ferramentas de 
entregas e deliverys nunca 
foram tão necessárias! Não 
é possível comparar com 

o setor de gastronomia, 
que sempre viveu imerso 
nesse movimento, mas cer-
tamente houve um grande 
aprendizado por parte das 
indústrias do consumo 
geral. A tecnologia digital 
é um caminho sem volta, 
afinal de contas, nem todos 
enxergavam isso. 

Falar em inteligência 
artificial, ciência de dados, 
tráfego e métricas parecia 
algo muito avançado para 
alguns negócios, na qual o 
empreendedor leigo no as-
sunto interpretava como ci-
nematográfico. Hoje a visão 
é diferente. Tão diferente 
que foi possível enxergar 
também a solidariedade: 
consumidores divulgando 
comércios de bairro em 
suas redes sociais, campa-
nhas para ajudar os peque-
nos negócios, e até mesmo 
e-commerces oferecendo a 
sua estrutura para vendas 
de produtos de terceiros. 

Esse último caminho aca-
bou sendo de grande valia 
para ajudar a sobreviver à 
crise da pandemia, já que, 
uma vez que o e-commerce 
estava mais consolidado 
com site responsivo e com 
ferramentas de dados que 
permitiam organizar e agi-
lizar os sistemas internos, 
principalmente a logística, 
foi mais fácil se estruturar 
para vender. 

O que se espera agora é 
que todos que conseguiram 
sobreviver possam dar a 
volta por cima com uma 
nova aliada na jornada do 
empreendedorismo no Bra-
sil e não vejam a tecnologia 
como algo impossível de se 
implementar. 

(*) - É CIO da Flores Online, primeiro 
e-commerce de flores e presentes 

especiais do país 
(www.floresonline.com.br).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO
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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.

BANCO

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

e orientar sobre as medidas eficazes de prevenção, como lavar 
sempre as mãos com água e sabonete, escolher corretamente o 
álcool em gel, saber utilizar a água sanitária para desinfecção de 
objetos e superfícies, e manter o distanciamento social. Confira: 

Se o álcool em gel for melequento demais, a 
eficácia diminui -

VERDADE
O que vai definir se o álcool em gel é mais ou menos pe-

gajoso é a composição química da fórmula, que pode sofrer 
algumas alterações a depender dos compostos usados. 

Qualquer álcool é eficaz contra o Coronavírus

MENTIRA
O álcool 70% é o mais recomendado. Em soluções de 

graduação alcoólica muito superiores, a eficácia é menor, 
pois a evaporação é mais rápida, o que diminui o tempo de 
contato do álcool com o patógeno. 

Não devo higienizar meu celular com álcool em gel
VERDADE

O mais recomendado para equipamentos eletrônicos seria 
o álcool isopropílico. Por possuir um carbono a mais que o 
etanol na cadeia carbônica, é menos misturável em água, 
dificultando a oxidação das peças. 

O álcool em gel queima sem que possamos 
enxergar

VERDADE
O álcool em gel é inflamável, porém a sua chama é invisí-

vel. Isso traz uma necessidade de maior atenção do álcool 
junto à fonte de calor. 

É possível produzir álcool em gel em casa
MENTIRA

Apesar de existir receitas caseiras circulando na inter-
net, o CFQ não recomenda essa prática tanto pelos riscos 
associados quanto por confrontar a legislação brasileira. 

Se não tiver álcool em gel, posso usar etanol de 
combustível ou de bebidas alcóolicas

MENTIRA
Apesar do combustível e das bebidas alcoólicas possuírem 

álcool etílico em suas composições, cada produto apresenta 
graduação alcoólica própria e é pensado para uma finalidade 
específica e suas formulações contém outras substâncias

A ideia é esclarecer, orientar e reforçar o lembrete: a pandemia 
não acabou, fique alerta! 
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Verdades e mentiras 
sobre a utilização do álcool

O Conselho Federal de Química (CFQ) produziu um Verdade x Mentira a partir das principais dúvidas 
da população na pandemia da Covid-19

Água sanitária pura não funciona contra o 
Coronavírus
VERDADE

A substância que melhor age como germicida não é o 
hipoclorito de sódio, mas sim o ácido hipocloroso. A água 
sanitária pura apresenta um pH alto e, por isso, contém 
apenas hipoclorito. É preciso baixar o pH, o que é feito com 
a adição de água, que tem pH levemente ácido. 

É recomendável pulverizar ou borrifar soluções 
de hipoclorito de sódio sobre pessoas, em áreas 

públicas de grande circulação
MENTIRA

O hipoclorito de sódio é corrosivo e pode causar irri-
tação na pele e nos olhos. O CFQ não recomenda que 
soluções sejam pulverizadas sobre pessoas, pelo menos 
até que sejam apresentadas pesquisas científicas que 
comprovem eficácia. 

Não se pode usar água sanitária 
para desinfetar as mãos

MENTIRA
A água sanitária pode ser usada para higiene das mãos 

quando não houver água e sabonete ou álcool, desde que 
esteja diluída, na concentração de 0,05% - 1 litro de água 
para 25 ml de água sanitária. 

Se misturar água sanitária com outros produtos 
de limpeza ou com vinagre, pode gerar até 

explosão

VERDADE
A mistura pode gerar substâncias perigosas e que liberem 

vapores tóxicos, já que muitos produtos contêm substâncias 
como hipoclorito de sódio, amônia e até mesmo nitrogênio. 
- Fonte e mais informações: (http://cfq.org.br/).
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FLORISVALDO MAGnO DOS SAnTOS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 28/11/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Magno dos Santos e de Abigail Ferreira 
dos Santos. A pretendente: ARLEnE PEREIRA DE MELO, profissão: operadora de tele-
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 14/05/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Malaquias de Melo 
e de Bernadete Pereira de Melo.

O pretendente: OVIDIO RODRIGuES DA Luz, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Santa Cruz, BA, data-nascimento: 03/06/1949, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celina Pereira da Luz. A pretendente: AnA 
MARIA Luz CARDOSO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, 
data-nascimento: 16/10/1965, residente e domiciliada em Ilhéus, BA, filha de Adocival 
Ribeiro Cardoso e de Luciana Pereira Luz.

O pretendente: LEAnDRO RIBEIRO DIAS, profissão: servente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Tavares Dias e de Telia Maria Ribeiro Dias. A pre-
tendente: LuCIMARA APARECIDA FERREIRA, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Ferreira e de Claudete dos Santos Ferreira.

O pretendente: JOãO PEDRO DA COnCEIçãO DE SOuzA, profissão: analista co-
mercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1995, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Otacilio de Souza e de Elaine Cristina 
da Conceição. A pretendente: CAROLInA LIMA DE ARAuJO, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Anselmo de Araujo e de Leila 
Maria Lima Santos Araujo.

O pretendente: RAFAEL HEnRIquE DA SILVA, profissão: analista contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedicto Egydio da Silva Filho e de 
Luciana Rita da Silva. A pretendente: DAIAnE CíCERA DA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nasci-
mento: 08/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
José da Silva e de Cícera Edite da Silva.

O pretendente: FERnAnDO MAIA MATOS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Santos Matos e de Maria 
Aparecida Maia de Souza. A pretendente: KAROLInE VIEIRA DOS SAnTOS, profis-
são: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josemar Batista 
dos Santos e de Maria Elenice Vieira.

O pretendente: KAIquE ROCHA DE JESuS, profissão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/2001, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Natalino de Jesus e de Maria Luiza Rocha. A pretendente: 
KARInA GOMES TEIxEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
Miracatu, SP, data-nascimento: 01/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edmilson Teixeira e de Nair Gomes.

O pretendente: GEnILSOn BEzERRA DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 18/09/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bezerra da Silva e de Alaide Josefa da 
Silva. A pretendente: ROSAnA SIMPLICIO OLIVEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Umuarama, PR, data-nascimento: 14/08/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Oliveira e 
de Francisca Simplício Oliveira.

O pretendente: FELIPE MARCATO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriana Marcato. A pretendente: nAyARA PAM-
POnET zAnInI, profissão: assistente de engenharia, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anderson Zanini e de Ana Cristina Pamponet da Silva.

O pretendente: WILLIAn CARLOS MAGALHãES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Carlos do Socorro e de Osvalda 
Nogueira Magalhães do Socorro. A pretendente: DARA ROBERTA DOS SAnTOS, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Roberto 
dos Santos e de Vaneide Aparecida Araujo dos Santos.

O pretendente: EDMILSOn LuIz SERAFIM, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 20/01/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alexandre Serafim Filho e de Maria Josefa Serafim. 
A pretendente: MARIA ALéCIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 06/06/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vicente da Silva e de Rosenilda Josefa da Silva.

O pretendente: VICTOR GuILHERME PEçAnHA CARDOSO, profissão: encanador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Cardoso Netto e de Rosemeire 
Peçanha. A pretendente: LARISSA MOuRA CânDIDO, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Augusto Cândido e de Claudia Luciane de Moura.

O pretendente: ROBERSOn nABEIROS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/08/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Nabeiros e de Aparecida 
Soares Nabeiros. A pretendente: ELISAnGELA DE nAzARé RESEnDE DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Bom Sucesso, MG, data-nascimento: 
07/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Ferreira da Silva e de Cleusa Resende da Silva.

O pretendente: DEnIS LéO DE ALMEIDA VIEIRA, profissão: operador de estacio-
namento, estado civil: solteiro, naturalidade: Ceará, CE, data-nascimento: 18/07/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves Vieira e de 
Rosa Mirtes Alves de Almeida. A pretendente: VânIA GOMES DOS AnJOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador Novaes dos Anjos 
e de Maria de Lourdes Gomes dos Anjos.

O pretendente: AnDRé OLIVEIRA DO REGO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo do Rego e de Maria Dilce Rodrigues de 
Oliveira. A pretendente: DAnIELA DE LIMA OLIVEIRA, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Monreal de Oliveira 
e de Ana Paula de Lima Monreal de Oliveira.

O pretendente: ROBERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: chapeiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Oliveira e de Edvane 
Pereira de Oliveira. A pretendente: ADEILDA DE AMORIM SAnTOS, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 02/09/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto dos Santos 
e de Iracema de Amorim Santos.

O pretendente: DEnySOn DOS SAnTOS FAuSTInO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Bispo Faustino e de Maria Luciene 
dos Santos Faustino. A pretendente: EMILy HAny AuGuSTO Luz RODRIGuES, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
Rodrigues e de Máira Graziele Augusto Luz.

O pretendente: DAMIãO HELEnO DA SILVA, profissão: auxiliar serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Olinda, PB, data-nascimento: 09/01/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno José da Silva e de Maria Diolina da 
Silva José. A pretendente: MÁRCIA SAnTOS COnCEIçãO, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 03/04/1976, 
residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Arnaldo Santos Conceição e de 
Vitória Araújo dos Santos.

O pretendente: ERICKSOn ISAAC ALVES AGuIAR, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Pereira Aguiar e de Solange Alves dos 
Santos. A pretendente: ISABELLA DE CARVALHO FERREIRA, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Rodrigues Ferreira 
e de Simone Cristina de Carvalho.

O pretendente: EDuARDO APARECIDO LAuREnCIO GOnçALVES, profissão: 1/2 
oficial mecânico manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/07/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Eduardo Aparecido Gonçalves e de Marcela Laurencio Gonçalves. A pretendente: ALAnA 
DE PAuLA CARVALHO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Suza-
no, SP, data-nascimento: 29/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João do Nascimento Carvalho e de Rozana Martins de Paula.

O pretendente: ROBERTO PInTO DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pinto de Oliveira e 
de Vandete da Silva Oliveira. A pretendente: SAnDRA MARIA BARBOSA, profissão: 
costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1956, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa 
e de Cacilda Camargo Barbosa.

O pretendente: ALAIR SILVESTRE DA CunHA, profissão: operadora de máquina, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Silvestre da Cunha e de Josefa 
Batista de Lima. A pretendente: THAynÁ APARECIDA SOuSA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Sousa.

O pretendente: ROBERT RODRIGuES DA SILVA, profissão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/06/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Costa Rodrigues e de Nilda 
Calisto da Silva Rodrigues. A pretendente: JAquELInE BARBOSA SILVA, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Roberto Silva e 
de Maria de Jesus Barbosa.

O pretendente: DIOGO FORTunATO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenir Wanda Fortunato. A pretendente: CARInA 
BARBOSA SILVA, profissão: confeccionadora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Roberto Silva e de Maria de Jesus Barbosa.

O pretendente: AnDERSOn MARTInS DAPRETO, profissão: ajudante de entrega, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Dapreto Neto e de Silvaneide 
Martins da Silva. A pretendente: BEATRICE ERMAnO FERREIRA, profissão: agente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque Nildo 
Ferreira e de Maria Ermano de Oliveira Ferreira.

O pretendente: WELDEn OCTAVIO MOROnI DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1993, residente 
e domiciliado em Mongaguá, SP, filho de Roberto Carlos Batista dos Santos e de Simone 
Moroni dos Santos. A pretendente: TAInA SILVERIO DE SOuzA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dourado Castaldeli de Souza 
e de Ana Lucia Patricio Silveiro de Souza.

O pretendente: VIníCIuS DOS SAnTOS CAVALCAnTE, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 08/07/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeval Bezerra Cavalcante e de Joselia 
dos Santos Cavalcante. A pretendente: CAMILA DOS SAnTOS SOuzA DE BRITO, 
profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Juarez Souza de Brito e de Maria Nascimento dos Santos.

O pretendente: JEFFERSOn AnTOnIO VIEIRA, profissão: consultor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Antonio Vieira e de 
Deborah Regina Moreira de Paula. A pretendente: REnATA REIS PEREIRA COSTA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Junior 
Pereira Costa e de Auristeia Roberta Reis da Silva.

O pretendente: WILLIAn VICTOR DE LIMA, profissão: analista suporte senior, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Giovane Victor de Lima e de Elisabete 
de Oliveira. A pretendente: DAnIELE RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Silva 
Santos e de Carolina Rodrigues Leal Teodoro.

O pretendente: EMMAnuEL MMADuABuCHI AnIECHE, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 05/12/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Japhet Anieche e de Tina Anieche. A pretendente: MILEnA 
BEzERRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Vilma Maria Bezerra da Silva.

O pretendente: VInICIuS HEnRIquE DE SOuzA, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Henrique de Souza e de Ivani 
Querino da Silva Souza. A pretendente: TATIAnE FERnAnDES BORGES, profissão: 
operadora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marco Antonio Borges e de Odete Fernandes Borges.

O pretendente: ISMAEL DA SILVA FERREIRA, profissão: encarregado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/04/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Ferreira e de Mauriceia Santiago da 
Silva. A pretendente: GABRIELA DuTRA DE MELO, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristeo Cirilo de Melo e de Simone 
Dutra de Melo.

O pretendente: DAnIEL DA SILVA, profissão: afinador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio da Silva e de Benedita Maximo da Silva. A 
pretendente: LuCIEnE RODRIGuES DE BRITO, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro Rodrigues 
de Brito e de Maria Santana Brito.

O pretendente: VITOR DA SILVA SALES, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/02/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Santos Sales e de Maria José 
da Silva Sales. A pretendente: CRISTIAnE BEATRIz SAnTOS ROCHA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
06/03/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Adriano Natal Rocha e de 
Rosangela dos Santos Rocha.

O pretendente: SAMuEL FERREIRA DE LIMA SILVA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosedias Ferreira da Silva e de Hermi-
nia Margarida de Lima Silva. A pretendente: CAMILLA PEREIRA SOARES, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudomiro Antunes Soares 
e de Sandra Pereira da Silva Soares.

O pretendente: RODOLFO EDuARDO SIMõES, profissão: motorista executivo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvardo Simões e de Maria Josabete 
Ferreira Simões. A pretendente: MOnALISA RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Virgulino dos Santos 
e de Maria da Paz Rodrigues Lustosa.

O pretendente: ETEVALDO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: encarregado de 
depósito, estado civil: solteiro, naturalidade: Lagoa da Canoa, AL, data-nascimento: 
11/02/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Ferreira 
dos Santos e de Ivonete Eduardo dos Santos. A pretendente: PATRíCIA PEIxOTO 
DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-
nascimento: 23/01/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria de Lourdes Peixoto dos Santos.

O pretendente: TADEu SOARES AMARAL, profissão: analista de relacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de Souza Amaral e de Maria de 
Fátima Soares Amaral. A pretendente: LARISSA PITAnGA COSTA, profissão: professor 
de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: Sátiro Dias, BA, data-nascimento: 
05/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Santana 
Costa e de Leticia Pitanga da Hora Costa.

O pretendente: EMERSOn DA SILVA LIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gonçalves Lira e de Teresinha Cecilia da Silva Lira. 
A pretendente: CRISTIAnE PEREIRA DA SILVA, profissão: cobradora de transporte, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 27/11/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva e de Gilvanete 
Bezerra da Silva.

O pretendente: TIAGO BRITO DOS SAnTOS, profissão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/07/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira dos Santos e de Edite Pereira de Brito. A 
pretendente: nATHALIA nERI DOS SAnTOS ALMEIDA SILVA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renato Tadeu de Almeida Silva e de 
Josefa Roseline Neri dos Santos.

O pretendente: uLISSES ALVES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Belonice Alves de Oliveira. A preten-
dente: AnDRéIA PIRES DOS SAnTOS, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/12/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Pires dos Santos e de 
Aparecida Benedita da Silva.

O pretendente: IzAIAS RODRIGuES DE AGuIAR, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Barra de São Francisco, ES, data-nascimento: 25/02/1950, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Aguiar e de 
Aracy da Silva Aguiar. A pretendente: ROSEMARy MOREIRA DOS SAnTOS ALVES, 
profissão: cuidadora, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/01/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Moreira 
dos Santos e de Anita Farias dos Santos.

O pretendente: JEFERSOn HEnRIquE LIMA, profissão: mecânico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Ribeiro Lima e de Alessandra Cristiane 
Rigoleto Natoli. A pretendente: JEnnIFER VIEIRA MARTInS, profissão: escriturária 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Oliveira 
Martins e de Maria de Fatima Vieira Martins.

O pretendente: DAnILO BEzERRA DE MELO, profissão: analista de TI, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edison Bezerra de Melo e de Sebastiana 
de Matos Camargo. A pretendente: LARISSA COSTA uMBELInO, profissão: técnica 
em alimentos, estado civil: divorciada, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 
21/01/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jean Gilberto Umbelino e 
de Ana Lúcia da Costa Umbelino.

O pretendente: THIAGO MOTA DO nASCIMEnTO, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Liberalino Manuel 
do Nascimento e de Maria Lourdes da Mota. A pretendente: LuAnA MORAIS DA 
SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 31/01/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Sandra Maria Morais da Silva.

O pretendente: InÁCIO PEREIRA nETO, profissão: operador de corte e solda, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Alagoa Grande, PB, data-nascimento: 11/02/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Napoleão Guerra Nóbrega e de 
Jane Cleane de Souza Pereira. A pretendente: KITTy STEFAnI CORDEIRO GALDInO, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 
03/09/1993, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Jose Galdino Neto e de Keila 
Maria Ferraz Cordeiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Leticia Araujo da Silveira (*)      

Os investimentos em marke-
ting são baseados em projeções 
de retorno sobre investimento 
(ROI), e quando se trata de 
marketing emocional, torna-
se mais complexo mensurar 
o impacto. É sabido que um 
sentimento positivo por uma 
marca pode contribuir para sua 
consolidação no mercado, mas 
qual é a eficácia do marketing 
emocional como estratégia de 
fidelização de clientes? Ele 
impacta diretamente, contri-
buindo para que empresas 
e profissionais de marketing 
possam tomar decisões com 
base em dados. 

Quando perguntamos a al-
guém porque ama ou odeia uma 
marca, a resposta geralmente 
vem acompanhada de uma 
história que descreve como a 

O ser humano é um ser emocional, e a preferência por uma 
marca carrega sentimentos e geralmente, boas memórias.
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Marketing emocional: 
encantamento ideal na fidelização de clientes

Embora seja uma tendência de mercado apostar em estratégias de marketing emocional, pode haver receio por parte das empresas em investir em ações 
dessa natureza. Há ainda, a percepção por parte de companhias menores de que essa é uma estratégia muito custosa, aplicável somente para empresas de 
médio e grande porte que tenham um alto orçamento de marketing

pessoa se sentiu diante daquele 
cenário. O ser humano é um 
ser emocional, e a preferência 
por uma marca carrega sen-
timentos e geralmente, boas 
memórias. Marketing emo-
cional inclui carinho em sua 
definição, sendo este a ponte 
entre satisfação e fidelidade 
e a forma de demonstrar ao 
cliente que a marca realmente 
se importa com ele (Robinette, 
Brand e Lenz, 2002). 

Para os autores, há cinco 
fatores que devem ser levados 
em consideração para aplicar o 
marketing emocional: Dinheiro, 
Produto, Patrimonio, Experiên-
cia e Energia. Esses elementos 
fazem parte da estrutura moti-
vacional Estrela do Valor, criada 
pela Hallmark a partir de um 
levantamento com milhares de 
consumidores com o objetivo 
de compreender o que seus 

em campanhas publicitárias, 
no atendimento ao cliente e 
durante a utilização do produto 
por meio de personalização, 
criando uma relação de amizade 
entre marca e consumidor por 
meio da humanização. 

Trabalhar a conexão emo-
cional ao longo caminho do 
consumidor pode levá-lo à 
defesa da marca, sendo essa a 
nova definição de fidelização, 
mostrando a relação entre o 
marketing emocional e a fide-
lização de clientes, que passam 
a ter menor sensibilidade ao 
preço, e, consequentemente, 
maior propensão a recompra e/
ou a aquisição de novos produ-
tos da marca, por meio de uma 
atitude de defesa e divulgação 
de forma espontânea. 

(*) - é Analista de Marketing 
da Locaweb PRO 

(https://pro.locaweb.com.br/). 

clientes valorizavam. Dinheiro 
e Produto são as pontas racio-
nais da estrela, fatores movidos 
pela lógica no momento de 
decisão da compra, quando o 
consumidor analisa o preço e 
atributos do produto. Embora 

sejam fatores fáceis de copiar, 
não podem ser negligenciados. 

Nesse sentido, é possível uma 
empresa conseguir replicar 
características de embalagem, 
preço, funcionalidade e quali-
dade, ainda que leve um certo 

tempo. Mas quando entramos 
no campo de humanização da 
marca, trazendo valores, cultu-
ra e jeito de se relacionar com 
o cliente, ocorre uma diferen-
ciação, que na verdade trata-se 
de uma conhecida forma de 
gerar conexão emocional, que 
são as campanhas com histórias 
marcantes, comerciais que 
trazem os mais diversos senti-
mentos, conectando-se com o 
consumidor. 

Podemos dizer que o marke-
ting emocional é uma estratégia 
voltada para a experiência do 
cliente, uma relação de carinho 
que deve nortear toda a compa-
nhia, não se restringindo ape-
nas ao time de marketing. Sua 
aplicação contempla elementos 
racionais e emocionais, sendo 
contemplado em diferentes 
fases da jornada do cliente e 
em diferentes contextos, como 
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O impacto da falta 
de eficiência 

energética no Brasil

Menos é mais. Esse é 
o conceito básico de 
eficiência energética

Dosar a quantidade 
de energia utilizada 
para determinada 

ação a fim de obter um 
resultado tão bom quanto 
outro que foi realizado com 
uma quantidade maior de 
energia. Mas será que o 
Brasil é um país preparado 
para considerar a eficiência 
energética no seu dia a dia? 
Um estudo realizado pelo 
Instituto E+, centro que 
aborda temas relacionados 
à energia, aponta a falta 
de eficiência energética no 
país. 

Segundo a pesquisa, o 
investimento nacional não 
chega a 50% do investimen-
to feito por países europeus 
e estima-se que para chegar 
ao mesmo nível da União 
Europeia, por exemplo, 
nosso país ainda precise de 
20 anos de caminhada. O 
fato é que o Brasil tem uma 
carência de investimentos 
no mercado local para a 
fabricação de produtos 
voltados à energia, não 
possibilitando ao consumi-
dor e às empresas ter à sua 
disposição uma gama de 
produtos eficientes e com 
mais opções de escolha. 

Além disso, a pouca oferta 
de incentivos fiscais por 
parte do próprio governo 
brasileiro a fim de ajudar 
desde o fabricante ao consu-
midor final, torna a energia 
renovável inviável do ponto 
de vista financeiro. Ainda 
de acordo com o relatório 
do Instituto E+, atualmen-
te o consumo de energia 
no Brasil é distribuído 
nos seguintes segmentos: 
transportes (34,8%), in-
dustrial (33,8%), energé-
tico (11,2%), residencial 
(10,6%), comercial e pú-
blico (5,2%) e agropecuário 
(4,4%). 

Observa-se que os setores 
de transportes e indústria 
são os que mais consomem 
energia, fator difícil de re-
verter por se tratar de áreas 
que demandam muito mais 
energia se comparadas às 
outras. No entanto, é possí-
vel diminuir esse consumo, 
principalmente por meio de 
campanhas, sejam de inicia-
tiva pública ou privada, que 
divulguem os benefícios do 
investimento em energia 
renovável. 

Por meio do fortalecimento 
do conhecimento na gestão 
da energia de cada um dos 
segmentos, deixando claro 
onde está o desperdício e 
onde se pode economizar sem 
perder a produtividade, existe 
grande chance de trazer uma 
eficiência energética para as 
grandes empresas de trans-
porte e do setor industrial 
do país. Em um período de 
três anos (2014-2016) o des-
perdício de energia no Brasil 
custou R$ 61,7 bilhões para 
o país (Abesco). Esse dado 
deixa clara a necessidade de 
ações voltadas ao mercado 
de eficiência energética para 
auxiliar na redução desses 
gastos nas empresas e, con-
sequentemente, na economia 
nacional.

Apesar da necessidade de 
investimentos em eficiência 
energética para minimizar 
o desperdício de energia, 
ainda estamos defasados 
nesse sentido. Conhecimen-
to e informação sobre esta 
questão são fundamentais 
para as boas práticas de 
eficiência energética não 
apenas nas empresas, mas 
em todos os lugares. Com 
um consumo energético 

mais eficiente o mercado 
local torna-se mais compe-
titivo, as empresas reduzem 
os custos relacionados à 
energia, mantendo ou até 
melhorando sua produti-
vidade e, como resultado, 
a população em geral é 
beneficiada com a redução 
do preço dos produtos e 
serviços. 

Não é segredo que todo 
setor que possui gastos 
elevados com energia são 
os mais impactados econo-
micamente. Portanto, são 
estes também os que mais 
devem se preocupar com a 
eficiência energética e como 
aplicá-la em seu ambien-
te. Apenas dessa maneira 
será possível aumentar o 
investimento em energia 
renovável no Brasil para 
fomentar a competitividade 
internacional e aumentar 
a demanda local. É impor-
tante ter consciência que o 
desperdício de energia está 
ligado a diversos fatores, 
como um compressor de 
ar comprimido que teve um 
consumo maior de energia 
nos últimos meses devido a 
vazamentos de ar na tubula-
ção e que aumentaram seu 
período de funcionamento, 
por exemplo. 

Todo projeto de eficiência 
energética começa com 
um estudo da qualidade 
da energia utilizada, e para 
isso, existem equipamentos 
e tecnologias capazes de 
realizar uma medição para 
identificar os gargalos e 
então aplicar as correções 
necessárias. 

Apesar de tantos desafios 
e de ainda estarmos muito 
atrás no que diz respeito aos 
investimentos em energia, a 
perspectiva é de crescimen-
to para o mercado brasilei-
ro, uma vez que a questão 
energética tem estado mais 
em pauta justamente pela 
vantagem comercial e pro-
dutiva. 

Além disso, as empresas 
a cada dia estão investindo 
mais em sustentabilidade, 
o que inclui o uso de ener-
gias renováveis, buscando 
economia e minimizando 
os impactos ambientais. 
Atualmente já existem 
modelos variados de ins-
trumentos para a medição 
de qualidade de energia. As 
empresas brasileiras estão 
atentas aos novos desafios 
do mercado e, por isso, tem 
desenvolvido equipamentos 
cada vez mais sofisticados 
para realizar medições 
complexas de forma rápida, 
precisa e segura. 

Além de equipamentos a 
cada dia são disponibiliza-
dos também conjuntos de 
acessórios e softwares para 
auxiliar no trabalho com 
os próprios equipamentos, 
facilitando assim o uso dos 
produtos em qualquer situa-
ção de medição de qualidade 
de energia. Somente enten-
dendo a origem do desper-
dício de energia é possível 
tomar decisões inteligentes 
sobre maneiras eficientes de 
reduzir o consumo e, conse-
quentemente, os custos. 

No fim das contas, a me-
lhor maneira de utilizar a 
energia de maneira eficaz, 
com base no conceito “me-
nos é mais”, e projetando um 
crescimento de mercado no 
país, é por meio da conscien-
tização, investindo no co-
nhecimento e na divulgação 
dos benefícios da aplicação 
da energia renovável.

(*) - É Gerente de Contas da Fluke 
do Brasil do segmento de energia, 

companhia líder mundial em 
ferramentas de teste eletrônico 

compactas e profissionais 
(https://www.fluke.com/pt-br).

Rodrigo Pereira (*)

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

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

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

O pretendente: FILIPE ALVES MARTINS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/10/1992), estado civil solteiro, profissão maitre, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Sanches Martins 
Filho e de Eliene Anunciação Alves Martins. A pretendente: KAROLAYNE YASMIM DE 
SOUZA TIE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
(05/01/1997), estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Silvio Luiz Tie e de Charla Aparecida Sabino de Souza. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: RAFAEL AZEVEDO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Sertãozinho - SP, no dia (13/04/1983), estado civil solteiro, profissão feirante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ananias Donizetti dos Reis e de 
Diva Maria de Azevedo dos Reis. A pretendente: MILLEYDE PAULA XAVIER ADOLPHO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (22/04/1982), 
estado civil solteira, profissão faxineira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Paulo Adolpho e de Simone Maria Xavier.

O pretendente: ANDERSON MARQUES SURACCI, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (13/05/1979), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Carlos Suracci e de Josefa Marques da Silva. A pretendente: CRISTIANE CELESTE DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (13/02/1980), estado 
civil divorciada, profissão auxiliar enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ricardo Celeste da Silva e de Maria da Gloria Leal de Sousa.

O pretendente: DIEGO RODRIGUES XAVIER, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tucuruvi - SP, no dia (20/07/1991), estado civil solteiro, profissão engenheiro 
produção, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Deusdedith da 
Silva Xavier Filho e de Maria Joana Rodrigues Xavier. A pretendente: GIULIA APARECIDA 
PINHEIRO D'ANGELO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, no dia (18/07/1994), estado civil solteira, profissão assistente executiva, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José D'Angelo Júnior e de Lucia 
Aparecida Pinheiro Teles D'Angelo.

O pretendente: JONATHAN ALEXANDER FRANÇA RIBEIRO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (17/07/1996), estado civil 
solteiro, profissão repositor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José João da Silva e de Débora França Ribeiro. A pretendente: THALIA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (11/06/1997), 
estado civil solteira, profissão atendente de cobrança, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Iraci Silva Vieira.

O pretendente: BRUNO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/07/1997), estado civil solteiro, profissão auxi-
liar administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Davis da Silva e de Ana Paula Gonçalves Barboza. A pretendente: JÉSSICA DE LIMA 
ANTUNES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (09/05/1997), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nicomedes Vieira Antunes e de 
Rosane Coelho de Lima Antunes.

O pretendente: HIGOR TRAVAGLI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Parelheiros - SP, no dia (21/09/1999), estado civil solteiro, profissão ope-
rador de telemarketing, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de 
Fernando Salviano de Oliveira e de Maria de Fatima Travagli. A pretendente: VANESSA 
ARAGÃO SOARES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no 
dia (11/11/1987),  estado civil divorciada, profissão recepcionista, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio José Aragão e de Celia Maria da Silva 
Aragão. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: FELIPE VERISSIMO GONZALEZ, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/06/1998), estado civil solteiro, profissão analista de enge-
nharia II, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcio Vilariño 
Gonzalez e de Fabiana Verissimo Gonzalez. A pretendente: MICHELLE LEITE MEDEIROS 
MORAIS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (06/01/1999), 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Leandro Pavarini Morais e de Marcia Leite Medeiros.

O pretendente: PABLO HENRIQUE MARQUES ROCHA, de nacionalidade brasileiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/08/1987), estado civil solteiro, profissão 
supervisor importação exportação, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Rinaldo da Silva Rocha e de Cecilia Marques. A pretendente: VANESSA 
GOMES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, 
no dia (29/01/1991), estado civil divorciada, profissão auxiliar importação exportação, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Moises Barboza de 
Araujo e de Rosangela Gomes de Araujo.

O pretendente: ÉDERSON ATHANAZIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (07/07/1989), estado civil solteiro, profissão analista 
fiscal, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Floro de Oliveira Filho e de 
Maria Inês Athanazio de Abreu Oliveira. A pretendente: BRUNA NAZARIO DE SOUSA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/06/1991), estado 
civil solteira, profissão coordenadora financeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Armando de Sousa e de Maria do Carmo Nazario de Sousa.

O pretendente: BRUNO ARGÔLO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (25/06/1994), estado civil solteiro, profissão logística, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, filho de Claudio Lemos da Silva e de Maria Roze-
leide Argôlo da Silva. A pretendente: AMANDA PEDROSO BAPTISTA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/04/1997), estado civil 
solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Roberto Souto dos Santos e de Luciene Pedroso Baptista Santos. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do Município de Itaquaquecetuba, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.

O pretendente: GLEIDSON FELIPE ALMEIDA SILVA MARQUES PEREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (25/04/1995), estado 
civil solteiro, profissão ajudante pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Joel Evangelista Marques Pereira e de Silvania de Almeida da Silva. 
A pretendente: ALANE NASCIMENTO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Entre Rios - BA, no dia (13/04/1991), estado civil divorciada, profissão do 
lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de André de Santana 
e de Ailma do Nascimento e Nascimento.

O pretendente: SAMUEL LOPES SANTANA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Diadema - SP, no dia (19/09/1984), estado civil divorciado, profissão ajudante de imper-
meabilização, residente e domiciliado em Diadema - SP, filho de Francisco Lopes Santana 
e de Maria Helena Marcelino. A pretendente: GISELE VILLARRAZO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (02/08/1971), estado 
civil solteira, profissão auxiliar de acabamento gráfico, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sylvio Villarrazo e de Benedita Ramos Villarrazo. 
Obs.: Bem como copia enviada a Unidade de Serviço, do município de Diadema, neste 
Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DANIEL CARVALHO MARINS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Gonçalo - RJ, no dia (28/01/1993), estado civil solteiro, profissão super-
visor RH, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Roberto 
Cardoso de Marins e de Celma Carvalho Araujo Marins. A pretendente: THAIS 
PONTES BARROS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Ca-
pital, Cangaíba - SP, no dia (03/09/1996), estado civil solteira, profissão gerente de 
negócios e serviços, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Regivaldo Barros Conceição e de Queli Cristina Pontes Barros Conceição. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: IONADISON VIDAL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Gongogi - BA, no dia (05/08/1976), estado civil divorciado, profissão conferente, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deralcino Vidal dos 
Santos e de Maria Francisco dos Santos. A pretendente: ANA LIGIA DE SOUZA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Maceió - AL, no dia (31/12/1982), estado civil 
divorciada, profissão cabeleireira, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de 
Manoel Venceslau da Silva e de Maria José de Souza Silva. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, de Guarulhos, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (05/03/1984), estado civil solteiro, profissão torneiro mecânico, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José França dos Santos 
e de Maria Lucia Ferreira dos Santos. A pretendente: TALITA SILVA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/10/1993), estado civil 
solteira, profissão do lar, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de 
Osmar de Oliveira e de Claudete Maria Silva. Obs.: Bem como cópia recebida da Uni-
dade de Serviço do Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital, onde será realizado 
o casamento.

O pretendente: DIEGO LOPES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tucuruvi - SP, no dia (19/02/1997), estado civil solteiro, profissão operador de 
hipermercado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ildo 
Silva de Souza e de Genoveva Lopes Marcelino Souza. A pretendente: ANDRESSA 
DA SILVA SUBIRE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - 
SP, no dia (07/07/1998), estado civil solteira, profissão operadora de hipermercado, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Subire e de 
Sonia Maria da Silva.

O pretendente: GUILHERME BATISTA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (11/03/1992), estado civil solteiro, profissão 
assistente de operações, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Antonio Antonino Nogueira e de Clarice Batista Nogueira. A pretendente: VANESSA 
APARECIDA FERREIRA MARTINS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Penha de França - SP, no dia (08/12/1991), estado civil solteira, profissão massotera-
peuta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dimas Martins 
e de Ana Ferreira Martins.

O pretendente: BRUNO VINICIUS DI LORENZO DA TRINDADE, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/07/1993), estado civil 
solteiro, profissão contador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Sandro Castro da Trindade e de Ana Cristina Di Lorenzo. A pretendente: 
ISABELLA BREDA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Jardim Paulista - SP, no dia (06/08/1993), estado civil solteira, profissão auditora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Carlos Andrade 
e de Carmen Breda Andrade.

O pretendente: LUCIANO SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Itabuna - BA, no dia (15/06/1976), estado civil solteiro, profissão agente de apoio so-
cioeducativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Ribeiro dos Santos e de Rita Marlene Silva. A pretendente: PATRÍCIA ARAUJO DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
no dia (12/07/1985), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivanildo Pedro de Lima e de Zeni dos Santos 
Araujo de Lima.

O pretendente: REGIS UILIAN DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (28/11/1980), estado civil solteiro, profissão 
técnico de TI, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Milton Eugenio de Lima e de Marta da Silva Lima. A pretendente: BIANCA OLIVEIRA 
GOMES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(05/06/1988), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Armando Sergio Gomes e de Maria de 
Lourdes Oliveira Gomes.

O pretendente: WESLEY NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Indianópolis - SP, no dia (10/10/1989), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
expedição, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo 
Dias da Silva e de Iara Aparecida Nunes da Silva. A pretendente: JAQUELINE FERREI-
RA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
(24/02/1992), estado civil solteira, profissão auxiliar de estoque, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Ferreira da Silva e de Maria Luciene 
dos Santos Anjos Silva.

O pretendente: RICHARD MARIANO DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/07/1984), estado civil solteiro, 
profissão cabeleireiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Sidnei Aparecido Mariano de Assis e de Ana Lucia da Silva. A pretendente: 
ESTEFANY GATO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Perus - SP, no dia (24/11/1997),  estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Laércio Aguiar da Silva e 
de Gisele Gato da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO MUSSATO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Santana - SP no dia (16/05/1986), estado civil divorciado, profis-
são empresário, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Marco 
Antonio Mussato e de Katia Aparecida Ifanger Mussato. A pretendente: KARINE SOUZA 
RAMOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia 
(14/02/1995), estado civil solteira, profissão designer, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nerivaldo Almeida Ramos e de Cleonice dos Santos 
Cerqueira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O sistema de transporte 
por cápsulas, para passa-
geiros ou cargas, poderá 

atingir 1.200 km por hora com 
conforto e segurança superio-
res ao de aviões. O estudo será 
o primeiro para um sistema 
hyperloop na América Latina.

O acordo prevê a análise das 
condições ambientais, socioe-
conômicas, além dos aspectos 
financeiros, como retorno de 
investimento, que um projeto 
desta dimensão possibilita. De 
acordo com a HyperloopTT, uma 
das vantagens do sistema é ser 
viável comercialmente, não de-
pendendo de recursos públicos 
para se manter. Além disso, é 
uma maneira sustentável do pon-
to de vista ambiental de avançar 
em sistemas de transporte. 

A parceria, que contará tam-
bém com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul,  coloca o 
Brasil definitivamente na rota 
do transporte mais inovador e 
disruptivo atualmente em desen-
volvimento no mundo. “O estudo 
demonstrará que o sistema é sus-

Transporte de altíssima velocidade 
ligará Porto Alegre à Serra Gaúcha

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a HyperloopTT anunciaram um acordo para realizar 
um estudo inicial de viabilidade da rota Porto Alegre-Serra Gaúcha para um transporte de altíssima 
velocidade pelo sistema hyperloop

de colaboração lean, inovação 
aberta e parceria integrada, a 
HyperloopTT está criando e 
licenciando tecnologias. 

Fundada em 2013, a Hyper-
loopTT é uma equipe global 
de mais de 800 engenheiros, 
criativos e técnicos em 52 
equipes multidisciplinares, 
com 40 parceiros corporativos 
e universitários. Seu modelo de 
negócios pioneiro vem sendo 
estudado em universidades de 
ponta como Harvard. O Centro 
Europeu de P&D da Hyperlo-
opTT no Aerospace Valley em 
Toulouse, França, é o local de 
testes do primeiro e único sis-
tema completo de cápsula de 
passageiros do mundo.  

Em 2019, a HyperloopTT 
lançou o primeiro estudo abran-
gente de viabilidade analisando 
um sistema de hyperloop, que 
constatou que o sistema é eco-
nômica e tecnicamente viável 
e que gerará lucro sem exigir 
subsídios governamentais. 

Fonte e mais informações: (ht-
tps://www.hyperlooptt.com/).

O sistema de transporte por cápsulas, para passageiros ou 
cargas, poderá atingir 1.200 km por hora.
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tentável tanto do ponto de vista 
do investidor quanto do ponto 
de vista ambiental. E irá suprir 
uma demanda muito importante 
por transporte de qualidade, em 
altíssima velocidade, no Brasil”, 
afirma Dirk Alhborn, fundador 
e presidente da HyperloopTT.

“Esse acordo é resultado do 
trabalho que temos realizado 
para posicionar o RS no mapa 
global da inovação”, ressalta o 
secretário estadual de Ciência 
e Tecnologia, Luís Lamb, desta-
cando a relevância do projeto. 
“É uma oportunidade de avaliar-
mos, através da Universidade e 

da empresa, uma das tecnolo-
gias de potencial impacto global 
no setor de transportes para as 
demandas da sociedade gaúcha, 
possibilitando benefícios em 
diversas áreas”, explica. 

A Hyperloop Transportation 
Technologies é uma empresa 
inovadora de transporte e tec-
nologia focada em desenvolver 
o hyperloop, um sistema que 
move pessoas e mercadorias a 
velocidades sem precedentes de 
forma segura, eficiente e susten-
tável. Através do uso de tecnolo-
gia única e patenteada e de um 
modelo avançado de negócios 
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