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A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço e uma das 
maiores do mundo, completou 120 anos no último dia 16 de janeiro. 
Nos últimos anos, a Gerdau novamente se reinventou: transformou-
-se em uma organização ainda mais focada em pessoas, mais digital, 
inovadora, diversa e inclusiva, mantendo um sólido desempenho 
financeiro.   

Gerdau completa 120 anos preparada 
para um novo ciclo de crescimento

O Dia das Histórias em Quadrinhos é comemorado no Brasil 
em 30 de janeiro, data em que o jornal Vida Fluminense publicou 
a primeira das aventuras do Nhô Quim, escrita e desenhada por 
Ângelo Agostini, em 1869. Aproveitando a data, alguns especia-
listas em ilustração da Wacom, fabricante líder mundial de mesas 
digitalizadoras e monitores interativos, produziram uma lista com 
cinco dicas para se criar uma HQ (história em quadrinhos).   

Wacom ensina como criar uma história 
em quadrinhos em cinco etapas

Um dos segmentos que tiveram resultados positivos durante a 
pandemia foi o de distribuição de bebidas. Dados da Receita Federal 
apontam que o Brasil registrou o surgimento de 48,4 mil novas distri-
buidoras varejistas de bebidas entre janeiro e outubro último, o que 
representa um crescimento de 76% em relação ao mesmo período do 
ano passado. Foram nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, 
justamente após o período mais crítico do avanço da doença, que foram 
registrados os maiores números de novas distribuidoras no país.   

Como montar uma distribuidora 
de bebidas

Freepik

Negócios em Pauta

Café do Brasil
A Conab estima a safra 2021 de café do Brasil entre 43,9 

milhões e 49,6 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde 
a uma quebra de 30,5% a 21,4% em relação à temporada 
anterior, que foi recorde de 63,1 milhões de sacas. “A queda 
projetada  vem ao encontro do ciclo de baixa na bienalidade 
do café arábica e reflete o impacto da estiagem e das altas 
temperaturas que assolaram os cafezais, principalmente 
entre agosto e outubro. A safra a ser colhida permitirá que 
permaneçamos como principais exportadores mundiais de 
café e que também abasteçamos nosso mercado interno, 
compromissos que absorvem, em média, cerca de 60 mi-
lhões de sacas ao ano atualmente. E esse volume teremos 
à disposição com a colheita e o produto armazenado. Fonte: 
(www.cncafe.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Conab/reprodução

News@TI

PUC-SP: inscrições para especialização e MBA

@Foram prorrogadas até 28/02 as inscrições para os cursos de 
especialização e MBA da PUC-SP. São oferecidas diversas 

opções em áreas como Direito, Economia, Educação, Comunicação, 
Artes, Ciências Humanas, Saúde e Línguas. Neste ano, a Universidade 
oferece três especializações novas: Transformação Digital, Mobili-
dade Urbana: Projeto e Gestão Sustentável e Museologia, Cultura 
e Educação. Destinado a profissionais de comunicação, tecnologia, 
engenharia, design, negócios e demais interessados no assunto, o 
curso Transformação Digital traz uma visão ampla e consistente sobre 
as possibilidades de quem atua nessas áreas assumir um papel tático 
e principalmente estratégico no desenvolvimento do negócio de suas 
organizações, aproveitando-se de ferramentas, metodologias e da cul-
tura digital (https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-
-mba/inscricoes-abertas?_ga=2.186081834.266258857.1609766701-
1674156597.1589892819).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba

Apesar da pandemia, o ano de 
2020 conseguiu se recuperar 
da recessão que enfrentava no 
mercado imobiliário.

Os sinais de melhora começaram a 
aparecer ainda no ano anterior, mas 

mesmo com uma interrupção por conta do 
isolamento, o setor conseguiu reagir em 
meio a esse difícil cenário. 

No mês de novembro de 2020, por 
exemplo, o Índice Nacional da Construção 
Civil (Sinapi), aumentou em 1,82%, contra 
1,71% em outubro, registrando o maior 
índice do ano, segundo o IBGE. Além desse 
mercado, outros empreendimentos, como 
setores alimentícios, de vestuário e servi-
ços também se viram bastante afetados e 
tiveram que se desdobrar para não ter que 
fechar de vez as portas. 

E nesses momentos complicados, a 
tecnologia foi o que ajudou muita gente a 
se manter de pé. Empresas dos mais va-
riados segmentos já apostam em meios de 
trabalho realizados totalmente online, sem 
a necessidade de deslocamento. Outras, 
recorreram à tecnologia para garantir o 
contato com o cliente e a venda de imóveis. 

No ramo das construtoras e incorporado-
ras, essa realidade não foi diferente. Muitas 
aproveitaram essa nova onda para crescer 
com essa tendência e oferecem atendimen-
tos de ponta aos clientes utilizando plata-
formas tecnológicas, exemplo disso são os 
Apps que contam com inteligência artificial, 
como a ZAP Móveis e a Quinto Andar.

O consumidor hoje tem um tempo menor 
para se deslocar e avaliar detalhadamente 
os imóveis, portanto, essa mudança de 
comportamento impacta diretamente as 
construtoras, que precisam se adequar a 
essas novas preferências.

Já é possível visualizar um imóvel que 
é capaz de atender às suas necessidades, 
com conforto e segurança, apenas com 
alguns toques no celular.

Tendências do mercado imobiliário

As mudanças de comportamento tanto 
do consumidor, quanto da economia, im-
pactam as novas tendências imobiliárias. 
A tecnologia nesse momento serve como 
uma grande aliada”, afirma a especialista 
no setor imobiliário Arlene Gomes.

Em 2021, muitas tendências do mercado 
imobiliário que começaram no início da pan-
demia, ainda se mostram presentes e bas-
tante procuradas. Saiba as três principais:

 
Espaços em casa para home office: 

Em 2020, essa tendência já entrou em alta 
logo no segundo trimestre do ano, mas 
promete continuar em 2021, visto que 
muitas empresas declararam que neste 
ano o trabalho será totalmente remoto. 

Apartamentos que não contavam com 
espaços para trabalho tiveram que se adap-
tar para essa função, e muitos quartos de 
hóspedes se transformaram em escritórios.

A tendência para se adaptar a essa nova 
realidade é o apartamento studio, em que os 
mesmos móveis se “transformam” em outros 
para diferentes funções, como uma mesa de 
jantar que pode virar mesa de escritório, por 
exemplo. Essa versatilidade de usos é algo 
que pode ser incorporado em nossas vidas, 
e o melhor, ainda ajuda no bolso.

Coworking: A Implantação dos co-
working nas áreas comuns dos edifícios, é 
a disponibilização de um espaço dentro do 
condomínio para que os moradores possam 

realizar o seu home office ali mesmo, sem 
a necessidade de ir até escritórios.

Esses espaços dentro de condomínios 
incentivam a compartilhar as áreas co-
muns do local, aliando qualidade de vida 
e trabalho. Esses escritórios possuem tudo 
o que você precisa para um dia tranquilo 
de trabalho, pouco ou nenhum barulho e 
o melhor, zero trânsito.

Vendas online:  Com o mundo cada 
vez mais digital, praticamente todas as 
negociações, seja qual for o setor, podem 
ser realizadas totalmente online. A busca 
por um imóvel sem sair de casa também 
já é realidade. Se ajustar ao atual cenário 
é fundamental, pois o uso da tecnologia só 
tende a crescer. 

O investimento na era digital para a rea-
lização de vendas se expandiu, e portanto, 
o preparo das equipes e a qualificação dos 
sistemas tiveram que ser repensados e 
aprimorados com o objetivo de prestar o 
melhor atendimento. A inteligência artificial 
é tendência no mercado imobiliário, através 
dela é possível buscar imóveis e conhecê-los 
primeiro por meio de vídeos e fotos. 

Existe ainda o decorado virtual, uma ex-
periência que proporciona um passeio em 
360º em todos os ambientes que compõem 
e a tipologia ofertada.

Fonte: Arlene Gomes, especialista em mentoria e 
consultoria imobiliária de aumento de produtividade.
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vOCê PODE SE TORNAR UM LíDER EM SEU SEGMENTO

SAIBA QUAIS SãO OS 3 PRINCíPIOS FUNDAMENTAIS 
PARA ExERCER A LIDERANçA NA PRáTICA

    Leia na página 6

Japão garante Olimpíadas
O governo do Japão desmentiu as 

informações veiculadas pelo jornal britâ-
nico "The Times" de que já teria tomado 
a decisão de cancelar os Jogos Olímpicos 
por causa da pandemia. Em uma coletiva 
de imprensa, o vice-chefe do gabinete, 
Manabu Sakai, disse: "Até o momento, 
continuamos determinados a fazer o que 
estiver ao nosso alcance e a seguir em 
frente com a organização dos Jogos". Em 
uma entrevista à "Kyodo News", o presi-
dente do Comitê Olímpico Internacional, 
Thomas Bach, garantiu que não há plano 
'B' e que os Jogos serão disputados neste 
ano em Tóquio (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/saiba-quais-sao-os-3-principios-fundamentais-para-exercer-a-lideranca-na-pratica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-a-26-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-a-26-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-montar-uma-distribuidora-de-bebidas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/wacom-ensina-como-criar-uma-historia-em-quadrinhos-em-cinco-etapas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/gerdau-completa-120-anos-preparada-para-um-novo-ciclo-de-crescimento-sustentavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-23-a-26-01-2021/
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Usuários precisam reconhecer 
riscos e responsabilidades

Com a facilidade das transações online após a chegada do Pix, especialista da Kaspersky avalia a importância do 
comportamento seguro para proteger seu dinheiro

OpiniãO
Por que prestar muita 

atenção à gestão 
financeira em seu negócio?

Qual o grau de 
importância da gestão 
financeira para quem 
está começando uma 
empresa agora? 

Quantas histórias já não 
se ouviu de pessoas 
com qualidades sur-

preendentes, que conseguiram 
transformar virtudes em negó-
cios promissores com possibi-
lidades de grandes ganhos, e 
que, pela má gestão financeira 
faliram ou tiveram perdas con-
sideráveis? De profissionais 
liberais, empreendedores, 
empresários, artistas e atletas, 
as histórias são muitas.

Feita essa pequena introdu-
ção, para contextualizar o títu-
lo, um bom controle financeiro 
começa em casa, no ambiente 
familiar. A educação financeira 
e a falta dela traçam histórias 
que poderiam ser de sucesso 
e acabam não tendo um final 
feliz, trazendo consequências 
para todos os envolvidos no 
negócio. Um bom exemplo 
que evidencia a falta que a 
educação financeira faz é o 
despreparo da maior parte das 
famílias para a aposentadoria. 

Aquela ilusão de que algo de 
bom vai acontecer no futuro, 
e que se terá recursos dispo-
níveis para se ter uma velhice 
tranquila. A ilusão de que o 
Estado conseguirá cuidar de 
todas as nossas necessidades 
nessa fase da vida. Numa em-
presa não é diferente. A que 
tem uma boa gestão financeira, 
consegue no mínimo ter a visão 
realista de todos os eventos e 
possibilidades num horizonte 
que permite tomar ações cor-
retivas. 

Um controle de caixa per-
mite não atrasar as contas, 
cobrar os clientes em atraso, 
adequar o estoque de forma 
que não imobilize capital em 
excesso, investimentos acima 
da capacidade e uma distribui-
ção de rendimentos que não 
comprometa a evolução da 
dinâmica do negócio. Sabemos 
que um bom negócio nasce e 
prospera em função de uma 
boa ideia, uma capacidade 
específica e diferenciada ou 
até uma demanda reprimida. 
Produtos ou serviços que os 
clientes se propõem a pagar 
por eles. 

Conseguindo estruturar o 
negócio para esta demanda, 
se cria um cenário para a via-
bilização do produto ou serviço 
com a formação de uma cadeia 
de suprimento e produção que 
conceitualmente manterá o 
ritmo para aquela boa ideia, 
e que dê o retorno planejado, 
com a possibilidade de novas 
oportunidades e melhorias 
que vão sendo identificadas e 
viabilizadas.

Os chamados “ralos”, aque-
les gastos inesperados, alguns 
até por impulso, aquelas 
despesas não questionadas, 
serviços desnecessários, que 

foram importantes em algum 
momento, mas que atualmente 
são dispensáveis são alguns 
dos motivos que fazem um 
negócio morrer pelos efeitos 
colaterais. Por isso muita aten-
ção aos itens colocados aqui. A 
identificação de gastos que não 
fazem parte do “core business”, 
ou seja a essência do negócio, 
tem que ser constantemente 
reavaliados e questionados.

Partindo da premissa que 
recursos são sempre limitados, 
em qualquer contexto, na vida 
pessoal ou em uma empresa, 
se não houver controle, esta 
valiosa matéria-prima pode 
faltar.... Sem dizer que parte de 
uma boa estratégia financeira 
reza que se deve investir o mí-
nimo necessário no negócio e 
a receita gerada deve financiar 
a sua sustentação, senão o seu 
crescimento.

Especialistas em investi-
mentos e analistas do sistema 
financeiro desaconselham in-
vestir em negócios ou ações de 
empresas onde as estratégias 
e gestão financeira não vão 
de encontro com as melho-
res práticas que manterão a 
rentabilidade do negócio. Isto 
também dificulta o acesso ao 
mercado de crédito, ou onera 
o custo de uma captação de 
recursos com os bancos. A re-
cente pandemia foi uma prova 
de fogo para todos os negócios, 
uma situação equivalente a um 
estado de guerra, impactando 
diretamente todos, em diver-
sos níveis e deixando sequelas 
que ainda não se sabe como 
serão resolvidas.

Para os negócios e para as 
finanças pessoais da maior 
parte da população está sen-
do motivo de pesadelos pelo 
evento inesperado, seus des-
dobramentos e consequências. 
Ou de alívio, pela boa gestão 
financeira, seja ao longo dos 
anos, por se acreditar que o 
assunto é relevante e precisa 
ser tratado com seriedade, 
ou pela rapidez, quando foi 
possível, em tomar ações em 
função do cenário que iria 
se desenhar com a chegada 
iminente da pandemia e seus 
desdobramentos.

Uma empresa com um bom 
controle financeiro, que tenha 
qualidade em todos os seus 
estágios, desde o planejamento 
realista, execução ordenada 
e controle efetivo, tende a 
mitigar os riscos de surpresas, 
fracassos ou contratempos 
que inviabilizam o negócio 
ou causam altas perdas aos 
acionistas, permitindo ações 
corretivas ou alternativas para 
a solução do contratempo. 
Evitar a surpresa de um pro-
blema financeiro tem que ser 
um mantra para o negócio, 
seus donos, controladores e 
acionistas.

(*) - É executivo de finanças da 
innovativa Executivos Associados.

Roberto Lobos (*)

AI/Kaspersky

noso. "Neste golpe, usa-se um número 
diferente de telefone, não é o contato 
que você está acostumado. Por isso, não 
ligue para o senso de urgência que o 
criminoso cria e entre em contato com 
seu familiar ou amigo para confirmar 
que a solicitação é verdadeira. Uma 
ligação é o suficiente para te manter 
seguro."

• Não abra anexos de desconhecidos 
e instale uma solução de segurança. O 
Brata e as famílias de trojan bancários 
que fazem parte do Pentaedro utilizam 
o próprio dispositivo da vítima para 
realizar as fraudes. Em outras pala-
vras, para o banco, a fraude ocorre da 
mesma maneira que uma transação 
legítima. Em ambos os casos, o cliente 
só pode se proteger se ele evitar que os 
programas maliciosos sejam instalados 
em seu dispositivo.

Segundo dados da Kaspersky, em 
2019, 774 mil usuários foram ata-
cados por malware no mundo. "Os 
trojans financeiros podem chegar 
por meio de mensagens com anexos 
ou links maliciosos que instalam 
o programa malicioso, sem que o 
usuário nem mesmo perceba. Por 
isso, neste caso, além dos cuidados 
de jamais abrir arquivos ou clicar em 
endereços enviados por desconheci-
dos, é essencial ter uma solução de 
segurança instalada, como o Kas-
persky Security Cloud, pois ela irá 
reconhecer esses malwares e fazer 
o bloqueio antes que eles roubem os 
seus dados", completa o especialista.

1 - https://www.tjdft.jus.br/institucional/
imprensa/noticias/2018/fevereiro/culpa-exclu-
siva-do-consumidor-afasta-responsabilidade-
-de-banco-em-caso-de-fraude

2 - artigo 14, §3º, do Código de Defesa do 
Consumidor

• Não deixe que os seus dados 
sejam "pescados". Segundo levanta-
mento da Kaspersky, mais da metade 
dos ataques de phishing no mundo tem 
como objetivo o roubo de credenciais 
de contas bancárias, mesmo sendo uma 
fraude. O cliente sempre é orientado 
pelas instituições de que o banco não 
solicita senhas pessoais. "Devemos 
entender que, ao compartilhar dados e 
senhas bancárias, estamos nos expondo 
ao risco. Isso se aplica em uma ligação, 
em um site ou quando voluntariamente 
pedimos a um amigo para realizar uma 
compra com nosso cartão pessoal", 
ressalta Rebouças.

• Cuidado com o roubo do Whats 
App. O aplicativo de mensagens é mui-
to mais do que uma ferramenta para 
conversa. Nele, podem estar armaze-
nadas informações críticas não apenas 
do usuário, como também de pessoas 
próximas, que são alvos potenciais para 
crimes como este.

"Temos duas oportunidades para 
evitar o roubo do aplicativo de men-
sagens. A primeira é ler a mensagem 
com o código de ativação do programa 
e a segunda é ativar a opção de realizar 
dupla autenticação. Com ele, além da 
‘senha enviada via SMS’, é necessário 
informar uma senha pessoal. Essa in-
formação é especifica para o aplicativo 
e não existe uma maneira de solicitá-la 
sem desmontar o esquema de fraude", 
afirma o executivo.

• Desconfie quando um colega ou 
familiar pedir dinheiro pelo app. 
Além do roubo de contas, criminosos 
estão "clonando" perfis do WhatsApp. 
E o objetivo final é sempre o mesmo: 
solicitar dinheiro para conhecidos e 
familiares. Rebouças recomenda não 
entrar no senso de urgência do crimi-

Você deixaria uma boa quantidade 
dinheiro desprotegida? Coloca-
ria o montante na carteira e a 

guardaria no bolso, esqueceria dele e 
sairia na rua despreocupadamente? A 
resposta certamente seria "não". Mas 
será que não estamos fazendo isso com 
o dinheiro que guardamos em nossa 
carteira digital?

O ano de 2021 mal começou e já 
há relatos que os cibercriminosos 
estão utilizando o PIX para realizar as 
transferências bancárias em seus gol-
pes online. Algo previsível e que pode 
dificultar a recuperação da quantia 
roubada. A situação já levantou no-
vamente a questão sobre a segurança 
do sistema, mas há diferença quando 
a agilidade na transferência bancária 
ajuda um pequeno negócio a crescer e 
quando esta mesma agilidade beneficia 
quem usa a tecnologia para algo ruim?

Se a pessoa recebe uma nota falsa 
enquanto faz compras, o banco é res-
ponsável por dar uma nota verdadeira 
para o cliente? De acordo com a Justi-
ça, não. A instituição só é responsável 
quando a nota é retirada em um caixa 
eletrônico. Tal situação ilustra bem 
uma realidade que pode estar próxima 
de nós: o cliente tem responsabilidade 
pelos seus atos e sua segurança. O en-
tendimento ainda não é unanimidade, 
mas já há decisões que reconhecem a 
responsabilidade do cliente em fraudes 
bancárias(1). O tema é complexo, uma 
vez que o Código de Defesa protege o 
cliente, mas também prevê a isenção de 
responsabilidade da instituição quando 
a culpa é exclusiva do consumidor ou 
de terceiro(2).

"A Justiça já reconhece a isenção do 
banco quando o cliente saca dinheiro e 
sai da agência, assim como quando uma 
compra é realizada com um cartão com 
chip e senha pessoal. Se ainda não está 
convencido, você consegue o dinheiro de 
volta quando esquece a carteira em algum 
lugar e consegue recuperá-la, mas sem o 
dinheiro que estava nela? Só existe uma 
coisa em comum nesses exemplos, inde-
pendente da inovação, nós, como clientes 
e usuários, sempre teremos uma parcela 
de responsabilidade. Reconhecer isso e 
os riscos são parte essencial para saber-
mos como devemos nos proteger", avalia 
Roberto Rebouças, gerente-executivo da 
Kaspersky no Brasil.

Para que os internautas possam estar 
protegidos, a empresa de segurança 
lista algumas dicas importantes para 
quem usar o smartphone para tudo:

News@TI
Serasa tem mais de 80 novas vagas abertas

@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. Interessados devem se inscrever 
no site www.serasa.com.br/carreiras. Com um ritmo acelerado de 
crescimento e confiante na retomada do mercado, a empresa tem se 
preparado para atender as futuras demandas do mercado. “Buscamos 
os melhores profissionais para apoiar cada vez mais a jornada de cré-
dito de milhares de consumidores em nossos serviços digitais”, conta 
o diretor de RH e Operações da Serasa, Eduardo Brach.

SYNNEX Westcon distribuirá soluções Bitglass 
para segurança em nuvem

@A SYNNEX Westcon, parte integrante da SYNNEX Westcon-Comstor 
Americas, distribuirá todo o portfólio de soluções de segurança da 

Bitglass, desenvolvidas para a nuvem. Assim, passa a oferecer aos canais 
de vendas brasileiros uma linha completa de produtos nativos de nuvem, 
que podem ser integrados em uma plataforma SASE (Secure Access Ser-
vice Edge) para proteger ativos corporativos desde dados até aplicativos. 
Com sua tecnologia CASB (Cloud Access Security Broker) multimodo, a 
Bitglass conquistou seu lugar como líder no Quadrante Mágico do Gartner 
por três anos consecutivos, oferecendo o único sistema SWG (SmartEdge 
Secure Web Gateway) para os dispositivos de usuários, além de acesso 
zero trust (ZTNA – Zero Trust Network Access) a redes, incluindo uma 
opção sem agentes para dispositivos pessoais (www.synnex.com.).

App simplifica monitoramento, consultas, 
pagamentos e regularização de veículos

@Os motoristas que encontram dificuldade para manter a situação 
da documentação de seus respectivos veículos em dia, ganharam 

em 2020 um importante aliado. Trata-se do aplicativo Gringo, que há 
quase um ano oferece um serviço simples e ágil para monitoramento 
e quitação de débitos existentes. O App facilita a vida dos motoristas 
com tecnologia que permite consultar, quitar e parcelar débitos de 
veículos como IPVA, licenciamento com CRLV Digital, multas  e outras 
necessidades de documentação. 

BRLink abre mais de 30 vagas de tecnologia 
para atuação em todo Brasil

@Certificada pela consultoria global Great Place To Work (GPTW) como 
um dos melhores lugares para se trabalhar, a BRLink - empresa de 

tecnologia com foco em soluções de cloud, Data Analytics, Inteligência 
Artificial e Machine Learning - anunciou nesta semana que está em busca 
de novos talentos. Com mais de uma dezena de vagas abertas, a empresa 
iniciou o processo de contratações oferecendo oportunidades para cargos 
de arquiteto DevOps Sênior, arquiteto de soluções em projetos cloud, DBA 
(administrador de banco de dados), entre outros. O processo seletivo será 
remoto e dividido em etapas. “Após o cadastro, que deve ser realizado em 
uma plataforma online, os candidatos passarão por uma fase de desafios 
técnicos e testes de perfil”, explica Ana Di Roberto, Head de Gente & 
Gestão da empresa (https://brlink.gupy.io/).

ricardosouza@netjen.com.br

Celular é a nova carteira

O pretendente: SÉRGIO ROBERTO SOARES DE LIMA, nascido nesta Capital, Penha de 
França - SP, no dia (14/05/1975), profissão engenheiro de sistemas, estado civil divorciado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josué Queiroz de Lima 
e de Francisca Soares de Lima. A pretendente: ARLENE DIAS DA ROCHA, nascida em 
Ubiraitá, Comarca de Andaraí - BA, no dia (08/02/1965), profissão designer de moda, 
estado civil divorciada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Alaides Dias da Rocha.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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D - Novos Talentos
A BRLink - empresa de tecnologia com foco em soluções de cloud, 
Data Analytics, Inteligência Artificial e Machine Learning - está em 
busca de novos talentos. Com mais de uma dezena de vagas abertas, a 
empresa iniciou o processo de contratações no país inteiro, oferecendo 
oportunidades para cargos de arquiteto DevOps Sênior, arquiteto de 
soluções em projetos cloud, DBA (administrador de banco de dados), 
entre outros. A organização envia os equipamentos necessários para o 
funcionário admitido e executa a parte de documentação digitalmente. 
O processo seletivo será remoto e dividido em etapas.  As inscrições, 
que ficarão abertas até o preenchimento das vagas, devem ser feitas 
pela plataforma: (https://brlink.gupy.io/). 

E - Validadora de Cédulas 
Identificar e separar as notas falsas virou parte da rotina e cada nota 
falsa no caixa significa mais prejuízo para o emprendedor. A FRT Au-
tomação apresentou a validadora de cédulas HT-8000 Plus como uma 
alternativa para as empresas que precisam fazer a contagem das notas 
de forma rápida e sem depender de funcionários na manipulação do 
dinheiro. O equipamento é capaz de reduzir o tempo de contagem das 
notas e é um aliado para a contagem de grandes quantidades de notas 
e organiza as cédulas por valor, família e lote, sendo possível identifi-
car cédulas fraudulentas, além de minimizar o risco de erros humanos 
durante a contagem ou organização das cédulas. O aparelho é indicado 
para todos os locais que movimentam grandes quantias. Saiba mais em: 
(www.frtautomacao.com.br).

F - Barreira Hospitalar
Para que as gestantes estejam tranquilas e confiantes de que seu bebê 
irá nascer em um ambiente seguro e humanizado, bem como compre-
endendo as dúvidas e as necessidades físicas e emocionais relacionadas 
ao parto normal, o Hospital e Maternidade Pro Matre criou o Centro 
de Visitação, que contempla uma réplica da suíte de parto normal com 
todos os recursos que um espaço como esse dispõe e um apartamento de 
internação modelo. Dessa forma, os casais têm a oportunidade de visitar 
as dependências da instituição e conhecer suas estruturas sem romper 
a barreira biológica e ter que percorrer os corredores do hospital. Faz 
parte do recém-inaugurado Centro de Saúde da Mulher, que oferece um 
olhar 360º a tudo que se relaciona com a jornada de saúde feminina e 
medicina preventiva, priorizando o bem-estar físico, psíquico e social. 
Saiba mais: (www.promatresp.com.br). 

A - Jovens Líderes 
O Programa de Bolsas “Iniciativa Jovens Líderes das Américas (YLAI)”, 
patrocinado pelo Departamento de Estado dos EUA, está em busca 
de jovens empreendedores e líderes da sociedade civil do Brasil para 
participar de um programa de seis semanas focado na área de empre-
endedorismo comercial e social, de 11 de outubro a 19 de novembro 
de 2021 nos Estados Unidos. O YLAI leva jovens líderes promissores 
da América Latina, Canadá e Caribe a cada ano para os Estados Unidos 
para expandir suas habilidades de liderança e empreendedorismo e 
suas redes de contatos, por meio de workshops de desenvolvimento de 
habilidades e oportunidades para aprender e trocar experiências com 
seus pares nos EUA. Os participantes serão selecionados por meio de 
um processo competitivo de inscrição. Para se candidatar, acesse o site 
(ylai.state.gov/apply). 

B - Estágio Corporativo
O Itaú Unibanco promove a primeira edição do Estag Experience, desafio 
online voltado para universitários das áreas de Humanas e Exatas que 
desejem participar do programa de estágio corporativo do banco. Os 
participantes escolhidos passarão um dia com o time do Itaú, conhecendo 
um pouco dos líderes e colocando em prática seus conhecimentos, em 
equipes montadas com outros estudantes que, juntos, resolverão um 
desafio real do banco! A banca avaliadora é composta por executivos 
do banco. Inscrição e informações pelo link: (https://www.99jobs.com/
itau-unibanco/jobs/120007-estag-experience-2021-itau-unibanco). As 
inscrições e realização de testes de aptidão vão até o quarta-feira (27), 
e o evento acontece dia 6/2, de forma 100% online.

C - Pratos de Tiro 
Há mais de meio século, a indústria química Usina Anchieta, com 
sede em São Bernardo do Campo, é fabricante de impermeabilizan-
tes, vedantes, asfalto entre outros produtos derivados do Alcatrão e 
Petróleo. Há tempos, a empresa detectou, por meio de pesquisa de 
mercado, a demanda por Prato de Tiro ao Alvo. Para atender a esse 
nicho, investiu em equipamentos de última geração garantindo a fabri-
cação de um produto de altíssima qualidade. Mesmo com a pandemia 
da Covid-19, a venda dos pratos para tiro esportivo fabricados pela 
empresa fechou 2020 com crescimento de 372% em relação ao ano 
passado. Principal fabricante nacional desse produto,  tem capacidade 
para produzir um milhão de unidades por mês. Outras informações:  
(www.usinaanchieta.com.br).

G - Vagas de Emprego
A WTK Agro Open Bank, empresa de tecnologia em serviços financeiros, 
anunciou a abertura de mais de 500 novas vagas de emprego para início 
imediato em diversas regiões do Brasil. As oportunidades são para o time 
comercial externo da companhia. Seguindo as melhores práticas e normas 
de segurança, a companhia está conduzindo os processos seletivos com as 
primeiras etapas de forma online, garantindo a saúde dos candidatos e dos 
recrutadores e realizando a etapa prática na rua, mas cumprindo todos os 
protocolos sanitários exigidos em cada uma das regiões. O processo de con-
tratação inclui testes e entrevistas. Os interessados em participar do processo 
seletivo devem cadastrar currículo no site (https://wtkagro.com.br/carreira/). 

H - Mercado de Tecnologia  
O Grupo FCamara - consultoria de soluções tecnológicas e transformação 
digital -  abre seu Programa de Formação de 2021, iniciativa que prepara 
novos talentos para o mercado de tecnologia. O programa é totalmente online, 
remunerado e não exige ensino superior, incentivando a entrada de novos 
talentos na área de tecnologia. Além disso, pessoas de todo o Brasil podem 
participar. O objetivo é de não só formar como contratar esses novos talentos, 
acompanhando o crescimento da empresa que, em três anos, vai recrutar 1,4 
mil pessoas para seu time. A última edição do projeto reuniu mais de 1,6 mil 
inscritos em sua última edição realizada em outubro. As inscrições começam 
no dia 1º de fevereiro no link (fcamara.com.br/programa-formacao).

I - Passageiros em Guarulhos
A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Guarulhos, registrou em 2020 a movimentação de cerca de 
20 milhões de passageiros. As fortes restrições de movimentação e fecha-
mentos de países e cidades impostas pela pandemia da Covid-19 resultaram 
na redução de 58% quando comparado com os números contabilizados no 
ano de 2019. No último mês de dezembro, estiveram no aeroporto cerca 
de 2,28 milhões de passageiros. Nesse período, foram registrados 17.248 
pousos e decolagens (nacionais e internacionais). Esse número representa 
uma queda de 44% se comparado com o número registrado em dezembro 
de 2019 quando a concessionária registrou quatro milhões de passageiros 
e 26.987 pousos e decolagens (nacionais e internacionais).

J - Canais Digitais 
A Vivo está com vagas abertas para a área de canais digitais, focadas 
no e-commerce da companhia. São mais de 100 oportunidades para 
Cientista de Dados, Especialista Gamer, Product Owner (PO), Espe-
cialista em Mídia Digital, Search Engine Optimization (SEO), Ad Tech, 
performance de vendas B2B e B2C, entre outras. Os selecionados atuarão 
com metodologias ágeis, em formato de squad, e equipes multidiscipli-
nares. Precisam ter experiência com o mundo digital, habilidade para 
trabalhar em equipe, com perfil analítico, foco no cliente e atitude de 
dono. Superior completo, certificações e cursos na área de tecnologia 
são desejáveis. Para concorrer, os interessados devem se inscrever pelas 
páginas (https://vivo.gupy.io) ou (https://vivodigital.gupy.io/). 

Casa anti-Covid: 
sim, é possível!

O avanço do 
desenvolvimento de 
soluções para tentar 
barrar a ferocidade 
da Covid-19 aconteceu 
praticamente na 
mesma velocidade de 
propagação do vírus

Em menos de um ano, o 
Brasil hoje conta com 
um verdadeiro arsenal 

de produtos, que, graças à 
presença de micropartículas 
de prata em sua superfície, 
são capazes de inativar mi-
crorganismos em questão de 
segundos. De início, durante 
os primeiros meses da pan-
demia, logo descobriu-se a 
eficácia da aplicação dessa 
nanotecnologia nos tecidos. 

A partir daí o mercado 
têxtil e da moda deram sua 
contribuição: desenvolveram 
tecidos, devidamente testados 
e certificados por instituições 
que se dedicam a pesquisar o 
assunto, que evitam a conta-
minação por bactérias, fungos 
e vírus, como o Sars-Cov-2. 
Máscaras antimicrobianas, 
camisetas, uniformes, toalhas 
de mesa, porta-travessei-
ros, entre outros, ganharam 
espaço na vida das pessoas 
como mais um ponto que se 
junta ao conjunto de cuidados 
que todos temos tomado nos 
últimos tempos para evitar a 
contaminação. 

Na sequência, foi a vez da 
aplicação das micropartícu-
las de prata nos plásticos. O 
plástico PVC e filmes de po-
lietileno viraram importantes 
armas nesse combate. Além 
de proteger o celular, con-
trole-remoto, maquininhas 
de cartões, entre outros, 
ainda pode ser aplicado em 
corrimão, maçanetas, barras 
de segurança e proteção dos 
alimentos, tanto dentro de 
casa como nas gôndolas dos 
supermercados. 

E a cada passo que a indús-
tria faz rumo à busca de novas 
aplicações, posso dizer que 
estamos chegando próximo 
de ter uma ‘casa anti-Covid’. 
Chegar a essa evolução é de 
extrema importância, pois 
segundo a OMS, essa não será 
a última pandemia que passará 
pelo mundo. Podem vir outras 
piores e isso tem movimenta-
do vários setores, incluindo a 
construção civil, a trazer solu-

ções antimicrobianas também 
para os ambientes. 

Desde o ano passado, um 
dos grandes avanços desse 
mercado, foi orquestrado 
por algumas empresas de 
pisos de madeira, laminados 
e MDF, que desenvolveram 
produtos que já trazem a 
proteção antimicrobiana para 
o consumidor. Além disso, 
as louças sanitárias também 
ganharam esse incremento. 
E está prestes a chegar ao 
mercado - através de marcas 
reconhecidas nos segmentos 
- itens como tintas, vernizes e 
metais sanitários que também 
contam com micropartículas 
de prata em sua composição. 

Ou seja, já temos proteção 
anti-Covid no chão, daqui a 
bem pouco tempo teremos 
nas paredes e também para os 
acabamentos de forma geral. 
E mais: já existem tapetes e 
carpetes com ação anti-Covid 
permanente, com a aplicação 
da nanotecnologia dentro de 
suas fibras. Ter essa proteção 
nos ambientes possibilita que 
cada vez mais seja possível nos 
sentirmos protegidos onde 
estivermos. 

Seja em casa, no escritório, 
em hotéis, em espaços públi-
cos. Tudo isso soma ainda mais 
benefícios ao bem-estar. E o 
mais importante: que tudo isso 
esteja acessível para o consu-
midor, dentro das condições 
de custo viáveis. Esse é um 
dos diferenciais que a tecno-
logia da Nanox proporciona 
aos produtos. Tecnologia sem 
acesso não se torna inovação 
e nem disponível ao mercado. 

Se o cenário de vacinação no 
mundo seguir o ritmo atual, a 
imunização de rebanho ainda 
deve demorar, sendo assim, 
as medidas protetivas contra 
o vírus devem ser mantidas 
pela população. Enquanto 
isso, seguimos trazendo o 
benefício de uma solução que 
se mostrou viável, coerente 
e eficaz ao ser aplicada em 
diversas superfícies. 

Além disso, atua como aliada 
na minimização das taxas de 
contaminação cruzada, sem-
pre acompanhada dos demais 
cuidados, como processos de 
higienização, uso de máscaras 
de proteção e distanciamento 
adequado. 

(*) - É químico, mestre em ciências 
de materiais pela Unesp e fundador 

e Diretor da Nanox, empresa 
especializada em nanotecnologia.

Daniel Minozzi (*)

OMS alertou nesta semana para risco de “catástrofe moral”. 

A África do Sul e o Brasil 
vão pagar 2,5 vezes mais 
que os países europeus 
pela vacina contra o novo 
Coronavírus desenvolvida 
pela Universidade de Ox-
ford e pela multinacional 
anglo-sueca AstraZeneca. 
O Departamento de Saúde 
do país africano confirmou 
à agência AFP que o custo 
será de US$ 5,25 por dose 
e que foram encomendadas 
1,5 milhão de unidades 
ao Instituto Serum da 
Índia, que também tem 
autorização para fabricar 
o imunizante.

O valor é o mesmo que 
será pago pelo Brasil pelas 
2 milhões de doses produ-
zidas pelo Instituto Serum 
e que desembarcaram na 
última sexta-feira (22) em 
São Paulo. O preço está 
em um comunicado divul-
gado no início do mês pela 
Fiocruz, que futuramente 
fabricará a vacina de Ox-
ford no país. 

Os membros da União Eu-
ropeia, por sua vez, vão pa-
gar o equivalente a US$ 2,16 

Prévia da Sondagem 
da Indústria 
tem recuo

A prévia da Sondagem da 
Indústria de janeiro indica 
recuo de 3,5 pontos do Índice 
de Confiança da Indústria na 
comparação com o resultado 
de dezembro. Com a queda, 
passou para 111,4 pontos. Se-
gundo o Ibre/FGV, que elabora 
o indicador, se esse compor-
tamento se confirmar, será a 
primeira retração desde abril 
de 2020. A retração é reflexo 
da queda da satisfação sobre 
o momento presente e piora 
das expectativas em relação 
aos próximos meses. 

O Índice de Situação Atual 
cairia 3,2 pontos, indo para 
116,7 pontos, enquanto o Ín-
dice de Expectativas recuaria 
3,6 pontos, passando para 
106. Ainda assim, o dado pre-
liminar do Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da 
Indústria (Nuci) apontaria 
alta de 0,6 ponto percen-
tual (p.p.), para 79,9%. Na 
avaliação das médias móveis 
trimestrais, após seis altas 
consecutivas, o Nuci perma-
neceria estável em 79,6%.

Para a realização desta 
prévia, foram consultadas 793 
empresas entre os dias 1º e 18 
deste mês (ABr).

Considerando-se todo o ano de 2020, o reajuste mediano 
nominal foi de 3% e o piso mediano de R$ 1.273.

O Salariômetro analisa 
os resultados de 40 
negociações salariais, 

que são coletados no portal 
Medidor, do Ministério da 
Economia. O reajuste me-
diano negociado foi de 4,3% 
em dezembro, enquanto o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), no 
acumulado de 12 meses, 
ficou em 5,2%. 

O piso salarial mediano 
[que corrige discrepâncias] 
negociado foi de R$ 1.333 
em dezembro, enquanto o 
piso médio foi de R$ 1.442. 
“Em dezembro, tivemos um 
repique muito forte da infla-
ção. E a inflação, na mesa de 
negociação, é medida pelo 
INPC. Como no final do ano 
tivemos um aumento muito 
grande, principalmente na 
alimentação, isso refletiu no 
custo de vida dessas famílias 
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Reajuste salarial ficou abaixo 
da inflação em dezembro

Em dezembro, o reajuste salarial no Brasil ficou abaixo da inflação (-0,9%). É o que revela o boletim 
Salariômetro, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)

por convenções coletivas. 
Em dezembro, a proporção 
de reajuste nessas negocia-
ções, que ficou abaixo do 
INPC, atingiu 70,2%. “São 
negociações que não deram 
nem a inflação acumulada. 

Só 10,6% ficaram acima 
[da inflação]”, afirmou Zyl-
berstajn. Já as negociações 
salariais que terminaram em 
reajustes que corrigiram a 
inflação [ou seja, ficaram 
iguais à inflação] somaram 
19,1%. “Para uma empresa 
que esteja disposta a repor 
a inflação com o sindicato, já 
teria que começar com 5,2%. 
Se for dar aumento real, teria 
que ser mais do que isso. E 
isso em uma época de reces-
são profunda”, acrescentou. 
Considerando-se todo o ano 
de 2020, o reajuste mediano 
nominal foi de 3% e o piso 
mediano de R$ 1.273 (ABr).

e o INPC mostrou isso”, disse 
Hélio Zylberstajn, professor 
da Faculdade de Economia 
da USP e coordenador do 
Projeto Salariômetro.

Dezembro foi o único mês 
no ano passado em que o 
reajuste das negociações 
salariais ficou abaixo da 

inflação. Nos outros meses 
do ano, os reajustes se equi-
pararam, com um pequeno 
reajuste real de 0,1% em 
fevereiro. Em todo o ano 
passado, 5.038 instrumentos 
foram negociados, sendo 
que 4.472 deles por meio 
de acordos coletivos e 566 

Brasil e África do Sul pagam 2,5 vezes 
mais que europeus por vacinas

por dose, segundo um tuite 
publicado e deletado logo 
em seguida pela secretária 
de Orçamento da Bélgica, 
Eva De Bleeker, em dezem-
bro. No fim do ano passado, 
a OMS  já havia alertado 
contra o “nacionalismo nas 
vacinas” e a “manipulação 
de preços”. No início desta 
semana, o diretor-geral da 
entidade, Tedros Adhanom, 
reforçou o discurso e disse 
que o mundo está “à beira de 
uma catástrofe moral” por 
conta das desigualdades nos 
processos de imunização. 

Até o momento, mais de 

56 milhões de doses de 
vacinas anti-Covid já fo-
ram aplicadas em todo o 
mundo, segundo o portal 
Our World in Data, sendo 
apenas 13.163 na África 
(todas elas nas Seychel-
les). A Covax Facility, 
projeto patrocinado pela 
OMS para facilitar a distri-
buição de vacinas por todo 
o mundo, prevê abastecer 
os países entre abril e 
junho. Até o momento, a 
África do Sul contabiliza 
1,38 milhão de casos do 
novo Coronavírus e 39,5 
mil mortes (ANSA).



O mundo de hoje
No século 20, houve 
um despertar na 
economia

A Inglaterra e a França 
criaram colônias pelo 
mundo e deixaram 

um rastro de imaturidade, 
indolência e corrupção que 
impediram a formação de 
uma consciência e força 
para construir uma nação 
forte, livre e independente, 
caso das nações da América 
Latina, incluindo o Brasil. 

A América do Norte atraiu 
muitos europeus que se 
refugiaram na esperança 
de criar um novo mundo de 
liberdade e solidariedade, 
mas também daqueles que 
cobiçam riqueza e poder, 
custe o que custar, con-
tratando matadores para 
atingir os seus objetivos. A 
cobiça pelo ouro é a causa de 
muito sangue derramado.

Os Estados Unidos cria-
ram o dólar. Alemanha e 
Japão se destacaram no de-
senvolvimento econômico. 
Índia e China se mantiveram 
estagnadas por longo perío-
do com milhões de pessoas 
na pobreza. No século 20, 
houve um despertar na eco-
nomia, tendo a China con-
quistado avanço inesperado 
ao produzir manufaturas 
para exportar dando tra-
balho a milhões de pessoas, 
mas o Brasil ficou para trás 
contando hoje com mais de 
50% dos trabalhadores sem 
ocupação na economia. 

Mais de 60% da população 
brasileira teve perda de 
renda nessa fase de parada 
geral. O dinheiro deixou 
de circular pelo mundo. 
As novas gerações estão 
desorientadas; elas não 
querem receber ordens 
e obedecê-las, mas estão 
inseguras; precisariam ser 
conscientizadas da necessi-
dade de formarmos pessoas 
com o objetivo de melhorar 
as condições de vida no 
planeta. 

Muitos filmes nos atra-
em, utilizando a realidade 
como pano de fundo, mas 
derivam para uma forma 
de viver cruel, sem sentido, 
sem valor e que deprime. 
Isso não ajuda os jovens 
em sua formação. É um 
ataque à essência humana. 
Os brasileiros de bom senso 
estão apreensivos diante da 
situação, pois enxergam a 
falta de boa vontade e a 
possibilidade de ruína de um 
país que permitiu o avanço 
da corrupção em prejuízo 
do progresso real.

Há disputas pelo poder 
sem preocupação com o 
futuro melhor; e todo o 
desmazelo com o país se es-
pelha no aumento da preca-
rização geral da vida. Vamos 
todos cuidar do Brasil com 
seriedade. Governantes, 
oposição, cidadãos e empre-
sários devem unir esforços 

visando o bem do país, não a 
sua partilha. Como preparar 
o ser humano para a vida? 
Como sair da alienação do 
significado da existência 
que se distanciou de propó-
sitos enobrecedores? 

Einstein, Darwin, Newton 
e muitos outros reconhe-
ciam que havia poderosas 
leis reguladoras da natu-
reza e da vida. Por isso a 
importância, até hoje não 
compreendida, de iniciar o 
aprendizado infantil através 
das belezas da natureza e 
seu encadeamento lógico 
de causas e efeitos, para 
inspirar novos cientistas 
como os acima citados que 
pesquisavam a natureza 
para adquirir saber real.

Uma reflexão importante 
foi feita pelo advogado cri-
minalista Antônio Carlos de 
Almeida Castro, conhecido 
como Kakay: “muito além da 
morte, este vírus inoculou 
nas pessoas a insegurança, 
o pânico, a dúvida e uma 
quase desesperança. Talvez 
pela inusitada junção de 
fatores: isolamento, crise 
econômica mundial, fecha-
mento do comércio, home 
office, escolas fechadas, 
desemprego, proibição de 
viagens, número abissal de 
mortos, enfim, um caos sem 
precedente. 

Mas o abalo psicológico 
tende a crescer e preocupar 
ainda mais. E se manifesta 
das maneiras mais diver-
sas”. Temos de acrescentar 
que também os meios de 
comunicação e os filmes 
estão açulando as mentes já 
inquietas. Seja lá qual for a 
procedência do vírus, o fato 
é que esses acontecimentos 
são um chamado para a hu-
manidade que tem levado 
a vida com displicência, 
sem voltar seu olhar com 
seriedade sobre a razão de 
nascermos neste planeta.

A geopolítica do mundo de 
hoje tem muito a ver com a 
conhecida Parábola do Bode 
na Sala que conta a história 
de um homem que, cansado 
das insatisfações, reclama-
ções e brigas em casa, por 
sugestão de um amigo sábio, 
amarrou no centro da sala 
um bode. Além da bagunça 
que causou, o bode tinha 
um mau cheiro de matar. 
Uma semana depois, todos 
odiavam o bode. O homem 
voltou ao amigo sábio, que o 
aconselhou a tirar o animal 
da sala e limpá-la. 

A ausência do bode e a 
limpeza do local devolveram 
a harmonia à família. E não 
é que parece que foram es-
palhados muitos bodes pelo 
planeta? Logo irão aparecer 
salvadores interessados em 
oferecer soluções mágicas.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a terça-feira, 23 a 26 de janeiro de 20214

Claudio Tancredi (*)

A Pesquisa Global de Gestão de Dados, realizada 
pela Serasa Experian, apontou as principais vantagens 
competitivas de uma empresa guiada por dados. Foram 
1.100 entrevistados de seis países, entre eles, Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Brasil e Aus-
trália. Os dados indicam que, após as empresas obterem 
insights baseados em dados qualificados, 64% passaram 
a entregar uma melhor experiência aos clientes; 49% 
tiveram mais oportunidades de inovar; e 44% tomaram 
decisões mais embasadas.

Obter dados precisos e confiáveis é extremamente 
importante para que a empresa possa atingir seus ob-
jetivos de negócios. E para adquirir essas informações 
relevantes, é fundamental permitir que os funcionários 
acessem e compartilhem dados com segurança; fazendo 
uso de ferramentas de colaboração para compartilhar 
dados, dentro de uma infraestrutura adequada para 
suportar este intenso fluxo de comunicação.

A infraestrutura híbrida é capaz de atender esses 
requisitos, já que oferece a possibilidade de programar 
as cargas de trabalho, e faz com que a empresa ganhe 
escalabilidade com a nuvem pública, e segurança para 
os dados mais estratégicos com a nuvem privada. Neste 
modelo, o gerenciamento de dados deve ser feito com 
muito cuidado, já que a formação do banco de dados vai 
depender das informações que precisam estar seguras 
e conectadas, mesmo que se originem de diferentes 
plataformas. 

É importante complementar a segurança de perímetro 
e rede com um modelo que foque nas cargas de trabalho. 
Além disso, é fundamental que esse gerenciamento seja 
realizado através de ferramentas de automação que au-
xiliem as varreduras de segurança. O final de todo esse 
processo precisa estar em conformidade com a LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais), cuja finalidade 
é proteger o uso e o direito do cidadão aos seus dados.

Obter dados precisos e confiáveis é importante para que a 
empresa possa atingir seus objetivos de negócios.

A razão para o resultado positivo em meio à crise de saúde 
pública é explicada por uma nova expressão: “social selling”.

De acordo com le-
vantamento realiza-
do pela Associação 

Brasileira de Empresas de 
Vendas Diretas (Abevd) 
— entidade que reúne as 
maiores empresas do setor 
—, o segmento registrou até 
outubro um crescimento de 
9% em relação ao mesmo 
período de 2019. Já o nú-
mero de empreendedores 
independentes saltou 11% 
no mesmo período. 

A razão para o resultado 
positivo em meio à crise de 
saúde pública é explicada 
por uma nova expressão: 
“social selling”. Iniciada com 
o advento do isolamento 
social causado pelo novo Co-
ronavírus e tendência para 
o ano de 2021, a expressão 
marca a transformação de 
todo o processo da venda 
direta — divulgação, escolha 
e compra do produto — para 
a forma online, por meio de 
uma rede de relacionamen-
to via redes sociais, que se 
conclui com a entrega do 
produto na casa do cliente, 
sem a necessidade de en-
contro físico. 

“Já vínhamos incentivando 
a força de vendas para o uso 
de ferramentas digitais na 
divulgação e venda de pro-
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Vendas por relacionamentos online 
crescem 9% em meio à pandemia

Ao contrário de grande parte dos setores da economia, impactados negativamente pela pandemia da 
Covid-19, o segmento de vendas diretas cresceu e se fortaleceu em 2020

68,2% dos empreendedo-
res revendem produtos do 
mercado de cosméticos e 
cuidados pessoais e 20,6% 
do mercado de saúde e nu-
trição. Também mostrou que 
57,8% dos empreendedores 
se identificam como do sexo 
feminino e 42,2% do sexo 
masculino, e cerca de 51% 
da força de vendas tem renda 
familiar até R$ 3.135,00. A 
renda proveniente da venda 
direta é, em média, 33% do 
orçamento familiar e 66% 
alegam que a atividade é 
uma fonte complementar 
de renda. 

“Nesse momento, de tan-
to desemprego e queda no 
poder aquisitivo, a venda 
direta é uma ótima oportu-
nidade de empreender, com 
flexibilidade de horário, sem 
chefe, com grande variedade 
de boas marcas e produtos e 
baixo custo de entrada. Ago-
ra ainda com a possibilidade 
de novos clientes online. Ou 
seja, formou-se uma rede de 
empreendedorismo social, 
com toda a capilaridade que 
é característica do setor, 
dinamizando o poder de 
alcance desse modelo de 
negócio”, completa Adriana. 
Fonte e outras inforçaões: 
(www.abevd.org.br).

dutos. Com a possibilidade 
de ser feita de forma digital, 
não há mais barreiras. O 
relacionamento, o cuidado 
e o carinho da venda direta 
podem acontecer online, 
com conquista de mais 
clientes e maior divulgação 
dos produtos. Se as relações 
estão cada vez mais digitais, 
a venda direta segue esse ca-
minho e encontrou solo fértil 
para crescimento”, explica 
Adriana Colloca, presidente 
executiva da ABEVD. 

Com a transformação onli-
ne da venda direta, o ano de 
2020 pode ser considerado 
um divisor de águas para o 
segmento, solidificando a 

essencialidade do setor, tanto 
como gerador de renda em 
um momento financeiro de-
licado e de alto desemprego, 
quanto pelo empenho dos 
empreendedores individuais 
em levar produtos e serviços 
de qualidade a grande parte 
da população isolada em suas 
residências. Em 2021 é espe-
rado que esse movimento de 
digitalização se intensifique e 
abra novas perspectivas de 
atuação para os empreende-
dores individuais. 

Em pesquisa realizada 
em março último, sobre o 
perfil dos empreendedores 
independentes da venda 
direta, constatou-se que 

Dados, infraestrutura híbrida e 
colaboração: estratégias para o sucesso

As operações de dados não são um produto, um 
serviço ou uma solução. Elas são uma metodologia: 
uma mudança tecnológica e cultural para aprimorar 
o uso que uma organização faz dos dados por meio de 
colaboração e automação mais adequadas. Isso significa 
mais confiabilidade e proteção de dados, redução dos 
ciclos de entrega de informações e maior economia no 
gerenciamento de dados.

Proteção de dados, infraestrutura híbrida e cola-
boração são a chave. Na tecnologia disruptiva não 
há mais espaço para o fazer ou ser sozinho, já que 
tudo é construído em conjunto, a fim de aumentar 
a produtividade, enxugar gastos, e disponibilizar 
serviços cada vez mais inovadores. Portanto, con-
tar com profissionais colaborativos e cada vez mais 
conectados aos princípios dos negócios, fará com 
que a empresa se destaque em meio a um cenário 
extremamente competitivo.

(*) - Graduado em engenharia mecânica, com MBA pela FIA-USP e extensões 
em Vanderbilt e Cambridge, é Country Manager na Hitachi Vantara 

(www.hitachivantara.com).

Luiz Alexandre Castanha (*)

O surgimento de novas tecnologias 
trouxe também muitas novidades para 
o ensino, seja em escolas ou empresas. 

E, para responder às novas exigên-
cias de um mercado também evoluído 
na transformação digital, foi neces-
sário inovar as maneiras de ensinar e 
aprender online. 

Embora o advento do ambiente de 
e-learning tenha prometido um apren-
dizado mais flexível e independente 
devido à sua escalabilidade, ele ainda 
pode representar uma barreira para 
instituições e empresas. 

À medida que avançamos no campo 
da Inteligência Artificial (IA) novas 
técnicas como o deep learning (apren-
dizado profundo) e redes neurais arti-
ficiais são desenvolvidas para melhorar 
a eficácia do aprendizado de máquina 
e tornar as aplicações de IA mais sig-
nificativas. O aprendizado profundo 

envolve algoritmos que preveem os 
resultados possíveis com base nos da-
dos do usuário, o que permite que um 
computador exiba comportamentos 
aprendidos com as experiências. 

Cada nova informação que um mo-
delo de aprendizado profundo recebe 
o torna mais intuitivo. O processo de 
aprendizagem profunda ocorre de 
forma autônoma, desde a extração e 
avaliação dos conjuntos de dados da 
plataforma de e-learning até a previsão 
do que os alunos precisam para base-
ar-se em seu desempenho anterior.  E 
as aplicações das tecnologias de deep 
learning são diversas: 

• Aprendizagem personalizada: 
É uma abordagem de e-learning cen-
trada no aluno que enfatiza as suas 
metas e objetivos específicos, bem 
como as suas preferências. 

Uma sequência de cursos ou ma-
teriais de aprendizagem que utiliza 

a aprendizagem profunda é capaz de 
estruturar um caminho que permite 
aos alunos construir seu conhecimento 
progressivamente. 

Os ensinamentos são gerados e al-
terados dinamicamente com base nas 
funções de trabalho do aluno, sua área 
de interesse, progresso, preferências 
de aprendizagem, informações de-
mográficas, competências ou níveis 
de conhecimento. Normalmente, um 
modelo é construído para identificar, 
coletar e atualizar variáveis para per-
sonalizar conteúdos diferentes para 
cada aluno. 

• Chatbots: Eles atuam como 
assistentes virtuais que fornecem 
respostas conversacionais, servindo 
como um guia de referência rápida e 
uma ferramenta de gestão do conheci-
mento que pode acessar várias fontes 
de informação que são distribuídas por 
toda a organização. 

Um sistema de tutoria inteligente 
apresenta um conceito de aprendizagem 
com uma série de conversas que podem 
tanto atuar no treinamento como no 
suporte a um melhor desempenho. 

Indicador de desempenho: É usado 
para apontar um determinado padrão 
de aprendizagem, como mudanças 
significativas que podem levar a uma 
reprovação no curso. 

Ideal para ajudar os instrutores a 
aconselhar os alunos antes que seja 
tarde demais. Também é capaz de 
fornecer uma maneira mais eficaz de 
analisar os dados de envolvimento do 
aluno e identificar seus padrões. Nesse 
sentido, a sugestão de reformulação 
do conteúdo servirá como suporte 
adicional aos alunos que não estejam 
concluindo um curso ou atividade de 
aprendizagem. 

Hoje já existem no mercado diver-
sas plataformas, como o IBM Watson 

ou Microsoft Azure, entre outras. 
Ao considerar o uso de aprendizado 
profundo no desenvolvimento de 
e-learning é aconselhável escolher 
uma plataforma com cuidado, pois 
cada tecnologia oferecida tem seus 
pontos fortes e fracos. 

Outras questões importantes a 
serem levadas em conta são as ne-
cessidades dos tutores e alunos, bem 
como das habilidades técnicas dos 
desenvolvedores que trabalharão nes-
sas ferramentas e serviços para criar 
ferramentas que funcionem de fato. E 
e-learning cada vez mais se confirma 
como uma maneira de transmitir e 
avaliar conhecimento. 

Sua evolução é mais do que espe-
rada! Como você vê essa tecnologia 
dentro da sua empresa? 

(*) - É especialista em Gestão de 
Conhecimento e Tecnologias Educacionais. 

(www.alexandrecastanha.wordpress.com).

Deep learning: a porta de entrada para a educação do futuro
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Balanços, Atas, Editais e Leilões 
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Renata Aguilar – Rafael Limaverde (Ilustr) 
– Edicon – A emérita professora, sempre dedicada 
a descobrir novas maneiras de atrair a atenção de 
alunos e fixar-lhes aprendizado, lastreou-se num real 

personagem – Marco Brotto – “fissurado” em caçar o fenômeno 
Aurora Boreal, onde ele estivesse ocorrendo. A partir de suas 
fotos e relatos, ficcionou aventuras para não só explicar, mas sim, 
atrair os infantes – adultos também – para pesquisar e descobrir 
mais sobre essa reação colorida. As belíssimas ilustrações dão 
um caráter ainda mais bucólico à obra, permitindo pleno enlevo. 
Imagine-se passeando em terras vikings! Simplesmente fasci-

nante! Pequenos alfabetizados e sensíveis adultos adorarão.

Aurora Boreal: Uma descoberta 
além das cores

Júlia Rocha – Civilização Brasileira – A doutora, 
que também é cantora, compositora e demais atri-
butos/tarefas, desfila casos reais nos quais atendeu 
pessoas, no SUS, com uma impressionante diversi-

dade. Sua demonstração de carinho, atenção quase afetuosa, 
rasgando paradigmas, dará conta ao leitor de uma profissional da 
saúde dedicada ao bem estar do próximo. Tomara jamais perca 
essa rara qualidade! Seus mais de dez anos de prática, sempre 
voltados à periferia, sua honrosa bandeira, valeram um “baú” 
contendo queixas e soluções, algumas com características e 
finais inesperados. Interessante o enfoque da troca de situações 
e mútuo aprendizado – médico X paciente. Deve ser lido por 
médicos, jovens e qualquer pessoa que deseje inteirar-se de seus 
direitos, e por que não, suas obrigações. Um belo trabalho, que 
deveria ser amplamente propalado e seguido!! 

Pacientes que Curam: O cotidiano 
de uma médica do SUS

Haim Omer e Heloisa Fleury – Ágora – Segura-
mente, a educação dos filhos, qualquer que seja a faixa 
etária, sempre foi a “pior”, incessante preocupação 
dos pais e ou responsáveis. Em tempos atuais – redes 
sociais, etc – tal problema avolumou-se em proporções 

gigantescas. A insegurança paira na larga maioria dos lares. As 
escolas são acionadas como recurso extensivo familiar. Ok, seus 
problemas não acabaram, todavia, essa dupla de “feras” reconhecida 
internacionalmente, trouxe à luz um vasto e profundo material que 
orientará para um possível exitoso proceder, que propiciará uma 
convivência sem receios, culpas ou  qualquer desvio. Imprescindível 
para pais, responsáveis, professores e profissionais de psicologia.

Pais corajosos: Como impor limites 
amorosos e proteger seu filho

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

O setor alimentício está lidando com consumidores mais 
engajados em prepararem suas próprias refeições. Além 
disso, há uma nova realidade nos padrões de consumo 
e o setor alimentício tem algumas possibilidades para 
fomentar os negócios, desde que priorizem o consumidor. 

Essas são algumas das conclusões da pesquisa “Quando 
a sorte não é uma estratégia” (When luck is not a strategy, 
em inglês), conduzida pela KPMG com consumidores dos 
Estados Unidos. “A pesquisa reforça o que já havíamos visto 
em pesquisas anteriores da KPMG, sobre como a pandemia 
está mudando os hábitos alimentares dos consumidores e 
destaca como as organizações do setor alimentício podem 
operar melhor nesse cenário. 

O conceito de que o ‘lar’ é o novo centro de convivên-
cia está se fortalecendo cada vez mais, fazendo com que 
para essa parcela da população que está vivendo mais em 
casa, a alimentação caseira seja cada vez mais presente. 
O momento é crucial para as organizações entenderem 
os novos hábitos e rever suas categorias, se adaptando a 
novos padrões de consumo, movendo-se de porções para 
consumo individual para porções familiares. 

E ainda vemos outras oportunidades para serem ex-
ploradas tanto no Brasil como na América do Sul, pois os 
consumidores daqui fazem uso intensivo de tecnologia, 
dispositivos móveis e aplicativos de entrega”, afirma 
Fernando Gambôa, sócio-líder de Consumo e Varejo da 
KPMG no Brasil e América do Sul. 

A maioria (67%) dos respondentes da pesquisa revelou 
que, mesmo após o fim das medidas restritivas, o hábito de 
consumir ou preparar refeições em casa continuará. Hoje, 
esse número é de 77%. A pesquisa também destacou a 
preferência pelo delivery e pela retirada em loja, com 33% 
dos respondentes afirmando que esta é a maneira pela qual 
estão recebendo os alimentos. Já 28% dos entrevistados 
apontaram que optam por retirar os alimentos em loja. 

Para entender como os governos 
Democratas e Republicanos 
influenciaram os índices norte-a-

mericanos, um levantamento feito pela 
Stake (*), plataforma recém-chegada 
ao Brasil que conecta investidores de 
fora dos Estados Unidos ao mercado 
americano, elenca as principais altas e 
quedas na economia com cada um dos 
partidos no poder, de Truman a Trump.

Antes de mais nada, é preciso 
entender como funcionam os ciclos 
financeiros. Os ciclos de expansão 
(booms) e retração (busts) da econo-
mia são característicos dos sistemas 
capitalistas e ocorrem ininterrupta-
mente. Durante os booms, a economia 
cresce, os empregos são abundantes e 
os investidores têm grandes retornos 
do mercado. Do lado oposto, durante 
os busts, a economia encolhe, dimi-
nuem-se as oportunidades no mercado 
de trabalho e os investidores perdem 
dinheiro. 

Os ciclos boom-bust duram por perí-
odos e proporções variadas. Com isso 
em mente, podemos traçar um paralelo 
destes ciclos na bolsa americana em 
governos republicanos, democratas 
com seus pontos de virada. Desde o 
fim da II Guerra Mundial em 1945, os 
Estados Unidos experimentam uma 
alternância de poder, tendo eleito onze 
presidentes Democratas (contando 
com Biden) e onze Republicanos no 
período. Analisando essa linha do 
tempo, alguns resultados interessantes 
se destacam.

Os governos republicanos são mar-
cados por grande volatilidade de ciclos 
econômicos. Os eventos que tiveram 
maior influência na expansão durante o 
período que o partido esteve no coman-
do, foram impulsionados por eventos 
e políticas locais e globais como o fim 
da Guerra da Coréia, início da corrida 
espacial, Olímpiadas de Los Angeles e 

Os ciclos de expansão (Booms) e retração (busts) da economia são 
característicos dos sistemas capitalistas.
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De Truman a Trump: 
como a economia se comporta 

com cada partido no poder
As eleições dos Estados Unidos geraram muito assunto em 2020, coroando a vitória de Joe Biden 
do Partido Democrata, que assumiu seu lugar como 46º presidente do país. Ao redor do mundo, as 
Bolsas de Valores são afetadas por movimentos políticos e na bolsa americana não é diferente

o fim da Guerra Fria. Já os aconteci-
mentos que levaram a economia para 
baixo no século XX foram marcados 
pelo escândalo de Watergate e embargo 
ao petróleo do Oriente Médio. 

Com o ataque às torres gêmeas em 11 
de setembro de 2001, logo no início do 
mandato de George W. Bush, reflexos 
foram sentidos durante todo seu go-
verno, quando a economia entrou em 
colapso com a Guerra contra o Iraque 
e a Crise Financeira Global (GFC) de 
2008. Mais recente, no governo Trump, 
a Guerra comercial com a China e 
a crise sanitária da Covid-19 foram 
causadoras de perdas nos mercados 
americanos. 

Já os governos democratas, cos-
tumam ter ciclos econômicos mais 
longos. Os principais acontecimentos 
que marcaram as gestões Democratas 
no século XX foram o próprio fim da II 
Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. 
Sob a liderança de Bill Clinton, os Es-
tados Unidos passaram por um período 
de boom econômico com o crescimento 

tecnológico. O lançamento do Google 
e a bolha da Internet são exemplos 
dessa época. 

Após um período conturbado, o pre-
sidente Barack Obama nos primeiros 
meses no poder, assina a liberação de 
um pacote de US$ 787 Bilhões para 
estimular a economia muito debilitada 
pela Crise Financeira Global, trazen-
do estabilidade para o mercado. Em 
números, Republicanos passaram 
por sete períodos de expansão e dez 
períodos retração. Já os Democratas 
têm na conta dois grandes períodos 
de boom e cinco momentos nos quais 
o mercado recuou. 

As variáveis para o mandato do pre-
sidente eleito Joe Biden ainda estão 
muito abertas, tornando qualquer 
projeção em pura especulação. Porém, 
se a História servir de parâmetro, os 
mercados terão um período de esta-
bilidade, só não se sabe se em alta ou 
em recessão.

(*) - Fonte: (https://hellostake.com/). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Concorrência nº. 001/2021; 
Objeto: Contratação de sistema pedagógico de ensino com fornecimento 
de material didático, para alunos e professores - Abertura: 15/03/2021 
às 09:00 horas. Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça 
Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital 
estará disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br. 

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM 
GRANDE DO SUL – UASG 928145

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 001/2021; Objeto: 
Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e cessão de uso 
mensal de software para automação da coleta de leituras com impressão simultânea 
de faturas, pelo período de 12 meses - Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura 
das Propostas: 04/02/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; 

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 – UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 004/2021; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de insumos para os animais do Canil Municipal 
e também para os animais resgatados e/ou apreendidos, pelo período de 12 meses- 
Entrega das Propostas: a partir de 26/01/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 05/02/2021 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br 
- Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; 

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

Covid-19 mudou hábitos alimentares 
e criou novas oportunidades

O hábito de consumir ou preparar 
refeições em casa continuará.
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“Os dados da pesquisa também evidenciam que, para 
o setor alimentício, as alterações no comportamento do 
consumidor possibilitaram o crescimento de receitas e 
negócios, revelando uma nova possibilidade estratégica 
para esse mercado. Ou seja, além das tendências, os novos 
padrões de consumo impulsionados pela nova realidade 
fazem com que as empresas do setor alimentício tenham 
uma janela de oportunidades para o avanço dos negócios 
desde que consigam se adaptar às novas tendências”, 
afirma Mauricio Godinho, sócio-diretor líder de Alimentos 
de Bebidas da KPMG no Brasil. 

As diferenças também se destacam quando os entre-
vistados são classificados por local de trabalho: os que 
trabalham em casa têm menor probabilidade de preparar 
refeições (63%). Em todas as refeições, no entanto, o 
pedido de refeições para entrega em casa ou de comida 
para viagem diminuiu durante a pandemia. Fonte: (www.
kpmg.com.br).

8ª Vara Cível do Fórum de Guarulhos/SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 
0024316-89.2020.8.26.0224O(A) MM. Juiz de Direito da 8ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Maurício Azevedo Santana e Márcia Aparecida Azevedo Santana que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Cleber Dahir. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 52.080,78 (Até 10/2020), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade Guarulhos 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a terça-feira, 23 a 26 de janeiro de 20216

Valdez Monterazo (*)

Na verdade, qualquer um pode se tornar um líder em 
seu segmento, trabalho ou comunidade, desde que se 
dedique a aprender e aplicar elementos fundamentais 

da liderança. Mas antes de falar do que realmente se trata a li-
derança e quais são seus elementos fundamentais, permita-me 
contar um conto que pode abrir sua percepção em relação ao 
assunto, ele se chama ‘’Os Três Leões’’.

Três leões igualmente fortes e ágeis disputavam o título de rei 
da floresta. Por serem muito amigos, foi decidido que o vencedor 
seria aquele que vencesse o desafio: Escalar a Grande Montanha. 
O primeiro leão tentou sem sucesso, o segundo encheu o peito 
de coragem, tentou e fracassou. Todas as expectativas foram 
colocadas no terceiro leão que, com muita dignidade, tentou onde 
seus dois rivais e amigos haviam fracassados e, para surpresa de 
todos, também falhou.

Neste momento, todos os animais da floresta ficaram confusos 
e, sem saber o que fazer, ao que a águia, velha e sábia lhes disse: 
- Eu sei quem deve ser o Rei!

O primeiro e o segundo leão, ao serem derrotados, disseram: - 
Montanha você me venceu! O terceiro leão, ao também fracassar, 
disse: - Montanha, você me venceu por enquanto, mas você já 
atingiu seu tamanho final, enquanto eu ainda estou crescendo. 
A águia então terminou: - A diferença foi que o terceiro leão, 
mesmo também sendo derrotado, demonstrou uma atitude digna 
de um nobre caráter.

Pense por um momento: o que você pôde aprender com esse 
simples conto?

Agora, sem mais suspense, vou expor o que entendi sobre lide-
rança após anos de estudo das maiores autoridades mundiais no 
assunto: Liderança é a capacidade de estimular outros a tomar 
ações voluntárias em relação a um determinado objetivo, ou 
visão, em comum. Neste momento, muitos pensariam em algo 
do tipo: muito esclarecedor, mas o que tem a ver essa definição 
com a história dos três leões? 

Minha resposta é: TUDO! Mas antes de explicar, vou esclarecer 
quais são os três principais fundamentos para exercer liderança 

Afinal, o que realmente significa a liderança? Penso que seu conceito vem se tornando cada vez mais incerto, uma daquelas 
palavras degeneradas a que são atribuídas uma infinidade de significados e, por essa razão, acabam por não significar nada. Muitos 
pensadores, acadêmicos e gurus refletiram exaustivamente sobre isso, destrinchando a liderança em seus componentes, de forma 
que hoje é ilusão pensar que liderar pessoas é uma habilidade inata, exclusiva a poucos privilegiados por uma genética misteriosa.

Foto de Rebrand Cities no Pexels

3Caráter (pode fazer?) - Esse é o ponto mais crucial, se 
perguntar: o liderado tem força de caráter suficientemente bem 
desenvolvida para estar no cargo? Ou seja, ele pode fazer o que se 
propõe? Imagina só alguém que não tem integridade ou honesti-
dade em uma delicada operação financeira, ou um indivíduo que 
não tem bravura ou persistência em um projeto extremamente 
desafiador, onde está implicita a importância do caráter.

Na próxima vez em que você se encontrar diante de um desafio 
com um determinado liderado, pense por um momento e se faça 
as seguintes perguntas:

•	ele	saber	fazer?	Possui	as	competências	necessárias?
•	ele	quer	fazer?	Está	motivado	e	engajado?
•	ele	pode	fazer?	Tem	as	qualidades	de	caráter	necessárias?

Se o problema for de competência, fica fácil. Treine-o até que 
se torne um exímio executor. Se o desafio for motivação, aprenda, 
rapidamente, os fundamentos para motivar pessoas. A conclusão 
é a de que não foi o leão mais rápido, nem o mais forte que ven-
ceu o desafio, e sim, aquele que tinha mais CARÁTER. E assim 
também é na vida e nos negócios. Acontece, no entanto, que na 
vida real não é simples desenvolver caráter em alguém, quem já 
criou filhos sabe muito bem do que estou falando, exige tempo, 
dedicação e inúmeros exemplos reais.

Agora imagina só o desafio que é desenvolver caráter em al-
guém que já possui experiências e conceitos de vida prévios. Não 
se pode falar que é uma tarefa impossível, mas é tão delicada e 
específica que, devido às pressões, custo e prazos a que líderes 
são submetidos. Cultivar isso se torna uma tarefa quase heroica, 
além do que, depende inteiramente da decisão da outra pessoa.

Na prática, o melhor a se fazer é contratar pessoas que já pos-
suem as qualidades de caráter necessárias à empresa e função 
determinada. Falo isso, devido à pressão por resultados em que 
o mundo corporativo está submetido, aliado ao tempo necessário 
para a maturação de uma determinada força de caráter, mesmo 
que o liderado decida desenvolvê-la.

Existe uma alternativa. Você já deve ter ouvido falar daquele 
ditado popular: “Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. 
Esse ditado é uma paródia de uma das maiores verdades quando 
se fala em transmitir caráter, não se pode fazê-lo com palavras, 
é necessário que se faça com atitudes concretas, ou seja, se um 
líder deseja desenvolver um determinado aspecto de caráter nos 
seus liderados, deve, primeiro desenvolver em si mesmo e depois 
suas ações vão demonstrar isso de maneira prática.

À medida em que líderes se tornam mais virtuosos e desenvol-
vem forças de caráter, seus comportamentos são modelados pelos 
liderados e todo o capital humano da organização se desenvolve. 
Excelentes líderes, nesse sentido, são grandes ativos indispen-
sáveis às organizações. Portanto, existem três pilares centrais 
que todo líder deveria conhecer e dominar são: competência, 
motivação e caráter. 

Esse é exatamente o papel de um Coach Executivo ao trabalhar 
em parceria com um líder: desenvolver estratégias e qualidades 
internas, para que, assim, possam causar um grande impacto 
positivo nas organizações que participam e pessoas com quem 
convivem. Torço que, ao refletir sobre isso, esse conhecimento 
possa inspirar você a despertar e potencializar o líder que há em 
você e que, ao fazer isso, tal como no conto dos leões, você possa 
assumir seu real papel na vida e nos negócios.

 
(*) - É associado sênior na Sociedade Brasileira de Coaching, especializado em 

negócios, liderança e psicologia positiva. Tem cases de sucesso e promove 
resultados em diversos segmentos de pequenas e médias empresas 

(www.valdezmonterazo.com.br).

na prática e, assim, ter ao seu lado um time engajado e extrema-
mente competente.

1Competência (sabe fazer?) - A pergunta a se fazer 
aqui é: meu liderado sabe exercer a função? Já possui as com-
petências necessárias para executar de maneira ótima o que 
é esperado dele? Esse ponto tem a ver com as habilidades e 
capacidades específicas para se executar determinada função. 
Quando o time não sabe executar, é natural que a performance 
não seja a esperada.

2Motivação (quer fazer?) - Aqui, a questão já toma um 
viés diferente, se perguntar: meu liderado quer exercer seu 
papel? Está motivado e engajado? Por muito tempo se pensou 
que a motivação não era algo em que os líderes pudessem atuar 
e que seria de inteira responsabilidade do liderado. 

Esse raciocínio está apenas parcialmente correto, pois embora 
a motivação seja, sim, responsabilidade de cada um de nós, hoje 
se sabe que excelentes líderes desenvolveram a capacidade de 
entender do ser humano e motivá-lo, engajá-lo, nos objetivos do 
time. Ou seja, embora cada indivíduo seja responsável pela sua 
motivação e energia no dia a dia, o líder tem uma grande parcela 
de corresponsabilidade pelo engajamento geral de seus liderados.
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

A era digital tem mudado constante-
mente os hábitos e o cotidiano da 
sociedade em diversos aspectos. A 

cada dia, novas tecnologias surgem com 
o objetivo de tornar a vida mais simples e 
prática, fazendo com que as pessoas deixem 
de perder tempo com coisas que uma má-
quina ou dispositivo pode fazer. Realizar um 
pedido de comida, falar com um familiar ou 
amigo e assistir filmes são alguns exemplos 
de atividades corriqueiras do dia a dia que 
hoje são feitas de maneira completamente 
diferente de dez ou vinte anos atrás, tudo 
graças a tecnologia.

Uma das atividades que mais foi impactada 
com as mudanças no universo digital foi ir ao 
banco. O que há alguns anos era um sacrifício 
que podia levar horas, hoje, em muitos casos 
não é nem mais necessário sair de casa e com 
apenas alguns cliques na tela do computador 
ou smartphone, são resolvidas questões que 
antes as pessoas tinham que tirar um dia 
inteiro para solucionar. Segundo a Pesquisa 
da Febraban de Tecnologia Bancária, foram 
mais de 6,5 milhões de contas abertas pelo 
celular em 2019, um crescimento de 66% 
em relação a 2018. 

A mesma pesquisa estima que, em breve, 
o mobile banking vai ser o meio responsável 
por pelo menos 50% de todas as movimenta-
ções financeiras. O conceito de invisible bank 
– banco invisível, em tradução literal – surge 
com uma premissa de ter a totalidade de suas 
transações em ambiente digital e de forma 
automatizada. A proposta é tornar todo o 
processo mais natural e fluido no cotidiano, 
e feito com o auxílio da inteligência artificial 

O mobile banking será o meio responsável por pelo 
menos 50% de todas as movimentações financeiras.
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Invisible Bank: conceito faz 
com que correntistas esqueçam do banco

Uma das atividades que mais foi impactada com as mudanças no universo digital foi ir ao banco. O que há alguns anos era um sacrifício que podia levar 
horas, hoje, em muitos casos não é nem mais necessário sair de casa e com apenas alguns cliques na tela do computador ou smartphone, são resolvidas 
questões que antes as pessoas tinham que tirar um dia inteiro para solucionar.

e outras tecnologias. Tudo isso sendo feito 
sem a necessidade de notas físicas, caixas 
eletrônicos, cheques de papel, o que também 
acaba sendo amigável ao meio ambiente. 

“O digital é sustentável e as mudanças 
que o sistema bancário vem passando são 
benéficas não só para a vida das pessoas 
em questões de agilidade e segurança, mas 
também ao meio ambiente, pela economia 
de insumos, como o papel”, afirma Márcio 
Barnabé, Chief Marketing Officer da UzziPay, 
uma fintech com engajamento no desenvol-
vimento sustentável que possui a proposta 
de preservar uma árvore na Amazônia a cada 
novo cliente. Barnabé exemplifica o invisible 
bank citando o assistente virtual. O sistema, 
que age como uma espécie de “secretária”, 
usa os dados e informações coletadas para 

avisar às pessoas de compromissos, guardar 
senhas e deixar o dia a dia mais fácil. No 
setor bancário o processo é parecido. 

“Com o uso de inteligência artificial e 
Big Data é possível tornar a experiência 
do correntista totalmente personalizável e 
muito mais eficiente. Com isso, é possível 
automatizar pagamentos e investimentos, 
de forma que o banco fique ‘invisível’ e 
as tarefas bancárias sejam realizadas de 
forma automática por programas virtuais”, 
comenta. Outro ponto fundamental do 
conceito de invisible banking é a mudança 
no atendimento no banco quando o cliente 
tiver alguma pendência ou dúvida, afinal, a 
ideia é que ele “esqueça” de sua agência. 

Só o fato de pensar em ir ao banco resol-
ver problemas já causa arrepios em muitas 

pessoas e, é exatamente por este motivo que 
um dos principais focos dos investimentos do 
setor tem sido justamente na automatização 
do atendimento. 

Dentre as prioridades nos investimentos 
específicos em inteligência artificial, o 
atendimento ao cliente foi citado na pes-
quisa sobre tecnologia da Febraban como 
a principal prioridade por 50% dos bancos. 

Uma parcela de 35% disse que focou 
também no chamado “robô advisor”, inte-
ligência artificial que dá respostas automá-
ticas e tutoriais através das palavras-chave 
pesquisadas pelo cliente. Esses números 
já começaram a surtir efeito na prática. 
Em 2019, o número de interações com os 
chamados chatbots saltou para 248 milhões, 
um aumento de 212% em relação às 79,5 
milhões de interações registradas em 2018. 
Barnabé afirma que a mudança é positiva 
para as pessoas. “É uma maneira de atender 
às demandas corriqueiras dos clientes com 
mais praticidade e agilidade”, completa.

Para acelerar a implantação dessas so-
luções, tanto na operação interna quanto 
no contato direto com os clientes, 68% 
dos bancos contam com pelo menos um 
parceiro – startups, fintech e big techs – no 
ecossistema de inovação. 26% deles tem 
mais de vinte parceiros. “Todos os dados, 
tendências e projeções apontam que o in-
visible bank é uma realidade cada vez mais 
latente. Com o avanço da tecnologia será 
possível implementar soluções bancárias 
que tornará o cotidiano das pessoas mais 
descomplicado”, finaliza Barnabé. Fonte: 
(www.uzzipay.com).


