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O malware é uma das ameaças mais comuns que os usuários enfren-
tam diariamente. Mas ainda existem muitos usuários que não sabem 
como esses programas maliciosos são capazes de infectar os disposi-
tivos. É por isso que a ESET, empresa líder em detecção proativa de 
ameaças, compartilha sete maneiras pelas quais os dispositivos podem 
ser infectados.   

Sete maneiras pelas quais os dispositivos 
podem ser infectados com malware

O isolamento social instituído no país para frear a disseminação do 
novo Coronavírus fez com que diversas empresas tivessem que adap-
tar suas rotinas ao formato home office. Com isso, muitos gestores 
corporativos estão dando uma atenção a mais para a segurança da 
informação e dos dados da organização. Isso porque os colaborado-
res geralmente levam o computador do escritório para casa a fim de 
desenvolver as atividades remotamente.   

Segurança da informação: oito cuidados 
para o trabalho remoto

O mercado cada vez mais competitivo e global exige empresas eficien-
tes, que operem com custos mínimos e alta produtividade. Automação 
e implantação de processos interligados são fatores fundamentais 
para a chamada indústria 4.0, conceito que favorece a integração do 
trabalho colaborativo entre humanos e máquinas, dando agilidade e 
assertividade às linhas de produção. Nesse contexto, um roadmap 
digital torna-se estratégico para que colaboradores possam entender 
os objetivos e os caminhos que devem ser seguidos para alcançar os 
resultados esperados.   

Roadmap estratégico é fundamental para 
o sucesso da indústria 4.0

Freepik

Negócios em Pauta

Olimpíadas com Pandemia
O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos 

de Tóquio, Yoshiro Mori, afirmou ontem (2) que o evento será 
realizado "independentemente da evolução" da pandemia. A 
confirmação foi dada em uma reunião com políticos japone-
ses. Na ocasião, ele também garantiu que irá "seguir adiante" 
com as Olimpíadas. Mori ainda comentou que o país "deve 
ir além" da discussão da realização ou não dos Jogos. Para 
ele, é necessário pensar em "como fazer" o evento acontecer, 
já que será preciso "pensar em uma nova Olimpíada". Elas 
estã o programadas para acontecer entre os dias 23 de julho 
e 8 de agosto, e os Jogos Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de 
setembro (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: ANSA

News@TI

Canadá recebe startups brasileiras 
no Dream2B

@As inscrições para o programa Dream2B, que tem o objetivo 
de preparar startups brasileiras para aceleração no Canadá, 

estão abertas até o dia 14 de fevereiro. As startups brasileiras 
que quiserem participar podem se inscrever em (https://www.
dream2b.com.br/). O Programa Dream 2B, que é promovido em 
parceria pela SparK Centre, Softex e Synergy Lab Inc, está na 
sua 5ª edição e irá selecionar quinze startups em todo o país nas 
áreas de inteligência artificial, cidades inteligentes e veículos 
autônomos. Além da oportunidade de participar do projeto de 
aceleração da Dream2B, as startups que tiverem seu modelo de 
negócios validado pelo programa e um ótimo fit com o merca-
do, poderão aplicar para o Startup Visa através do parceiro da 
Dream2b, que é uma das instituições designadas pelo governo 
federal Canadense.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.dream2b.com.br/

A automação de processos tem 
sido cada vez mais constante 
nos últimos anos, gerando mais 
eficiência, reduzindo custos e 
minimizando erros. 

De acordo com a Minsait, empresa da Indra 
referência em projetos de automação 

usando soluções RPA, além da lucratividade 
e do crescimento, as empresas de sucesso 
desejam criar uma cultura diferencial e um 
impacto social que vincule e atraia clientes 
e investidores. 

O grande desafio, porém, é dominar a 
aplicação das tecnologias mais avançadas, 
através de metodologia ágil, uso de pla-
taformas de gerenciamento de caso que 
combinam recursos de desenvolvimento de 
low-code com automação ágil de processos 
de negócios para aumentar a produtividade 
e criar um ecossistema de inovação para 
as pessoas. 

Essa transformação da cadeia de valor se 
consolida em uma significativa melhora nos 
indicadores de desempenho tanto na esfera 
comercial como na eficiência e agilidade das 
operações. 

“Dados da Minsait comprovam que essas 
soluções melhoram em até 90% a produtivi-
dade de processos administrativos através da 
automação robótica e em 2500% a execução 
de processo graças à migração para a nuvem. 
Além disso, proporcionam uma redução de 
custos em até 30% graças à unificação da 
gestão de documentos”, explica Marcus Luz, 
head de Tecnologias Avançadas da Minsait 
no Brasil.

As operações podem ser otimizadas a partir 
da compreensão dos processos de negócios 
e especialização tecnológica com a imple-
mentação de ferramentas e metodologias 
que promovam a agilidade da organização. 
Dados da companhia apontam que é possível 
reduzir em 50% o tempo de lançamento de 
novos projetos e em 40% o tempo de alocação 
de recursos, com a criação de estruturas de 
projetos de transformação ágeis.

Inovação em automação de processos 
é o próximo desafio

“Propomos uma visão, abordagem e pro-
posta diferenciada que potencializa a conexão 
com o cliente, otimiza as operações e facilita a 
mudança cultural de ponta a ponta da cadeia 
de valor do negócio, desde a jornada do cliente 
até os processos de back-office e suporte de 
negócios. O impacto da tecnologia na orga-
nização tem efeito cada vez mais positivo”, 
afirma Emerson Oliveira, líder da prática de 
operações digitais da Minsait no Brasil.

Dentro deste mercado, a Hiperautomação 
aparece como ponto-chave para novos mode-
los tecnológicos dentro das empresas. Uma 
pesquisa do Gartner aponta que em 2022, 
65% das organizações que implementaram 
RPAs adicionarão uma camada de Inteligência 
Artificial. Neste âmbito, a Minsait tem dese-
nhado propostas inovadoras de automação de 
processos que permitiram aos seus clientes 
das diversas indústrias obter impactos muito 
positivos em suas operações.

Graças à Hiperautomação, a companhia 
gerou economia de centenas de milhões de 
reais em operações de telecomunicações por 
meio da otimização de processos de front e 
back de vendas e de gestão de incidências. 
Durante a pandemia da Covid-19 respaldou 
o gerenciamento de uma avalanche de 
solicitações de ajuda endereçadas às admi-
nistrações públicas, graças à combinação de 
Robotização, Processamento de Linguagem 
Natural e Chatbots. 

Otimizou dezenas de milhares de horas 
no ano em processos de onboarding e 
comunicação com clientes de algumas 
das principais seguradoras. Ajudou algu-
mas das maiores empresas de energia do 
mundo a otimizar processos de negócio e 
proteger infraestruturas críticas com Visão 
Artificial e Robotização. Otimizou milha-
res de horas e reduziu em 60% o tempo 
de liberação de crédito em instituições 
financeiras do setor automotivo em oito 
países da Europa.

Com robôs inteligentes simulando o pro-
cesso de tomada de decisão humana, as 
estratégias tradicionais poderão ser trans-
formadas em estratégias digitais. A gestão 
automatizada de processos, conteúdos e 
tarefas repetitivas possibilitam uma integra-
ção de plataformas de suporte de processo 
que permitem oferecer uma perspectiva 
analítica por parte dos gestores.

“Diferentes empresas estão buscando 
agora por pequenos projetos para entender 
como a tecnologia pode funcionar na prá-
tica e o ganho com esse tipo de soluções 
certamente pode ser expandido ao longo 
do tempo. Além disso, dependendo do 
nível de maturidade tecnológica de cada 
organização, é possível adotar soluções que 
se adaptem perfeitamente às necessidades” 
conclui Oliveira. Fonte e mais informações: 
(www.minsait.com).
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OS SEIS PRINCIPAIS 
MITOS DO 

EMPREENDEDORISMO
    Leia na página 6

REFLETIR SOBRE PONTOS IMPORTANTES

Anti-Covid Sputnik V
A vacina anti-Covid Sputnik V, do 

Instituto Gamaleya de Pesquisa em Mi-
crobiologia e Epidemiologia da Rússia, 
apresentou 91,6% de eficácia na preven-
ção da doença, informou um estudo da 
revista científica "The Lancet" publicado 
ontem (2). Para casos moderados e 
graves, a eficácia foi de 100%. Também 
apresentou bons resultados entre os 
idosos, sendo que, entre os 2.144 casos 
analisados, a eficácia foi de 91,8%. O Spu-
tnik V é o quarto no mundo a ter os dados 
da fase 3 de testes sendo confirmados 
por cientistas independentes (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-seis-principais-mitos-do-empreendedorismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/recibo-de-pagamento-autonomo-rpa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/roadmap-estrategico-e-fundamental-para-o-sucesso-da-industria-4-0/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seguranca-da-informacao-8-cuidados-para-o-trabalho-remoto/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-maneiras-que-os-dispositivos-podem-ser-infectados-com-malware/
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Uma nuvem passageira ou 
o início de uma nova era?

Para nós entusiastas da digitalização da saúde e da consolidação definitiva de um ecossistema digital do setor, 
2020 foi sem dúvida um ano contraditório

OpiniãO
O engajamento nos 
tempos da Covid-19

A semelhança do 
título acima com o do 
antológico livro "O amor 
nos tempos do cólera", 
do escritor Gabriel 
García Márquez, não é 
mera coincidência. 

Realista, o romance 
aborda o relaciona-
mento entre pessoas 

no contexto latino-americano 
do Século XIX, permeado de 
problemas, como o surto de 
cólera, radicalização política 
e crises econômicas. É um 
cenário semelhante ao que 
o mundo vivencia neste mo-
mento. No entanto, ao invés 
do amor e da paixão intensa 
entre enamorados como a 
obra, este texto busca mos-
trar como a interação entre 
os seres humanos, mesmo 
num contexto de turbulência 
e dificuldades, também pode 
ser produtivo, sinérgico, mul-
tiplicar a resiliência, capaci-
dade de superação e produzir 
bons resultados. 

É o que constatamos ao 
analisar o case da Messem no 
ano que passou, um dos mais 
difíceis de toda a história. 
Estamos falando, sobretu-
do, de gente, enfatizando 
como é possível aumentar o 
engajamento de uma equipe 
em meio ao distanciamento 
social imposto pela pandemia. 
Fizemos isso, já em plena 
quarentena, aumentando os 
quadros de colaboradores em 
50%. Os companheiros de tra-
balho que jamais interagiram 
presencialmente passaram a 
trabalhar remotamente com 
entrosamento, foco, coo-
peração e coesão, como se 
convivessem há muito tempo 
no mesmo espaço físico. Não 
dividem espaços físicos, mas 
ocupam a mesma dimensão 
de pensamento e propósitos. 

Visando compartilhar essa 
experiência e ampliar nossa 
massa crítica para continuar 
aprendendo, é importante 
observar os desafios que 
tiveram de ser superados 
para se viabilizar tais objeti-
vos. Somos uma das maiores 
empresas de assessoria fi-
nanceira do país, vinculados 
à XP Inc. Somos de Caxias do 
Sul, no interior gaúcho, onde 
iniciamos nosso negócio com 
uma equipe pequena e jovem. 
Há treze anos no mercado, 
conquistamos a confiança 
de milhares de investidores. 
Hoje, temos mais de R$ 12 
bilhões em custódia. 

Sempre tivemos o propósito 
de ajudar a cuidar do futuro 
das pessoas. Mais uma vez, 
estamos falando de gente, 
antes de pensar em dinheiro. 
Isso nos faz acordar todos os 
dias. Tal alinhamento de so-
nhos fez com que, em pleno 
2020 pandêmico, tivéssemos 
recordes de crescimento em 
todas nossas áreas, inclusive 
em captação de novos recur-
sos. A pergunta do leitor é 
inevitável: como tudo foi pos-
sível num momento em que 
bons resultados eram mais do 
que improváveis? Resposta: 
porque somos focados no 
coletivo, tanto os clientes 
quanto os colaboradores. 

Como sócio responsável 
pela área de expansão, fiquei 
preocupado. De que forma os 
indivíduos arriscariam fazer 
mudanças de carreira em 
um momento tão nebuloso? 
Como a equipe reagiria a 
tantas mudanças? Mas, como 
tudo na vida, existem dois 
lados. Acredito que as condi-
ções impostas pela pandemia 
aceleraram movimentos que 
já estavam delineados, como 
a disruptura tecnológica e a 
quebra de paradigmas quan-

to à distância física. Como 
tivemos origem no interior, 
acabávamos sendo muito 
conservadores, valorizando 
a presença física tanto com 
clientes quanto com nossos 
assessores de investimentos. 

Percebemos, entretanto, 
que o mais relevante é a 
proximidade emocional e o 
interesse sincero no ser hu-
mano. Assim, unimos muito 
mais o time. Hoje com cinco 
escritórios, já tínhamos o 
desafio logístico de manter 
a proximidade com a distân-
cia geográfica. As restrições 
de 2020 nos provocaram a 
quebrar paradigmas. Iden-
tificamos que, por meio da 
tecnologia, conseguimos unir 
distâncias com baixos ônus, 
além de nos manter próximos 
dos nossos colegas e dedicar-
mos ainda mais tempo para 
escutá-los. 

Mantivemos, assim, ações 
assertivas e mantivemos a 
cultura da empresa, fatores 
fundamentais para nosso 
crescimento. Visamos, tam-
bém, promover iniciativas 
novas. Sempre conservadores 
em nossas decisões, come-
çamos cada projeto devagar, 
para entender como funcio-
naria. Para entender o senti-
mento da equipe, realizamos 
duas pesquisas, executadas 
por empresa especializada. A 
primeira tinha como objetivo 
entender o comportamento 
e a percepção dos colabora-
dores quanto à pandemia e o 
home office. 

A segunda avaliou a satisfa-
ção do time com a empresa. 
O resultado: novamente, 
fomos reconhecidos com o 
selo do Great Place to Work 
como uma das melhores or-
ganizações para se trabalhar 
no Brasil. Buscamos, ainda, 
sempre escutar todos com 
atenção. Então, desenvolve-
mos as ações práticas, como 
o auxílio de psicoterapia: 
os profissionais que iden-
tificavam dificuldades para 
se adaptar ou estavam com 
outros problemas, tinham 
direito a um subsídio para 
tratamento. 

Depois, trouxemos uma 
série de especialistas para 
lives exclusivas sobre as 
maiores necessidades que a 
equipe nos levantou, dentre 
elas, como dividir o trabalho 
em casa, formas de lidar com 
ansiedade, treinamento de 
manejo de estresse e sessões 
de meditação. Promovemos, 
também, atividades que extra-
polam o trabalho, convidando 
profissionais referenciais em 
assuntos distintos para reali-
zar lives interativas, como um 
sommelier de degustação de 
vinho e um chef de cozinha 
para ensinar seis segredos em 
suas respectivas áreas. 

Todas as iniciativas foram 
espontaneamente geradas 
pelo departamento de Re-
cursos Humanos, com base 
no interesse genuíno no co-
letivo, tendo como resultado 
o crescimento dos negócios 
e a redução do turn over, 
desenvolvendo pesquisas em 
grupo, lives para se adaptar 
à nova rotina de trabalho e o 
auxílio psicológico. É muito 
bom saber que, mesmo dis-
tantes, seguimos juntos. 

Para manter a coerência 
com a abertura deste artigo, 
encerro fazendo referência a 
outra obra de Gabriel García 
Márquez: estamos enfrentando 
a pandemia, em 2020 e 2021, 
"sem anos de solidão". Detalhe: 
para nós, a troca do "c" pelo "s" 
no título não é uma questão 
ortográfica, mas filosófica! 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos.

Willian Kahler (*) 

AI/TS Shara

 investidos no mundo digital, obviamen-
te, não faz mais sentido. De acordo com 
a segunda edição do relatório “Inside 
Healthtech Report”, lançado recente-
mente, o volume investido nas startups 
de saúde cresceu  em 2020, durante a 
pandemia, 68% comparado a 2019. Isso 
significa a entrada de mais de US $12 
milhões nesse mercado, impulsionando 
um setor que se apresenta cada vez 
mais aquecido.

Até aqui, nem mencionamos os 
benefícios do uso da tecnologia para 
pacientes, médicos e demais profis-
sionais, assim como para toda a cadeia 
da saúde, seja em termos de eficiência, 
agilidade, conveniência e segurança. 
Já publicamos outros artigos nos quais 
detalhamos as vantagens e conveniên-
cias que a tecnologia promove quando 
aplicada em benefício dos serviços de 
saúde.

A verdade é que já estamos vivendo 
uma nova era. O mundo está cada vez 
mais digital e isso amplia conexões en-
tre pessoas e serviços. Um ecossistema 
digital de saúde se faz necessário para 
relacionar, conectar, validar e otimizar 
serviços digitais, fazendo-os funcionar 
de forma única, efetiva e transparente 
para os usuários. A digitalização da 
saúde não é uma nuvem passageira. 
Ela veio para somar e se estabelecer 
definitivamente.

(Fonte: Rafael Moraes é CMIO da Memed, healhtech 
pioneira em receita digital no Brasil)

desafio complexo de saúde pública. Há 
risco de uma segunda onda, da muta-
ção do vírus e existem dúvidas ainda 
a respeito da reinfecção. O cenário, 
portanto, ainda é bem incerto, e muito 
provavelmente teremos que conviver 
durante o ano de 2021 com a necessi-
dade de isolamento social.

Esse ambiente, acaba impulsionando 
a organização de diversos serviços 
oferecidos à classe médica em um 
verdadeiro ecossistema digital de 
saúde: consultórios “inteligentes”, 
prontuários eletrônicos, serviços 
de telemedicina, plataformas de 
prescrição digital e e-commerce de 
medicamentos. A ponto da gigante 
Amazon anunciar sua entrada no varejo 
farmacêutico com uma subsidiária, a 
Amazon Pharmacy, cujo serviço de 
venda de medicamentos e entrega em 
domicílio teve início em novembro de 
2020 nos Estados Unidos.

Outro indicativo de que a digitaliza-
ção da saúde está se consolidando, é a 
possibilidade concreta da telemedicina 
ser regulamentada em caráter definitivo 
no Brasil. Segundo a Agência Senado, o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
está em vias de regulamentar as con-
sultas por meios digitais para vigorar 
também após o período da crise da 
Covid-19.

Mas, também do ponto de vista eco-
nômico, um retrocesso à uma estrutura 
de saúde fora dos imensos recursos 

Embora muito difícil, caracte-
rizado pelo enfrentamento de 
uma crise mundial por conta da 

Covid-19, foi também memorável do 
ponto de vista dos avanços notados 
através da adoção de novas tecnologias 
e da digitalização do setor.

Primeiro, a perspectiva pessoal. Em 
março de 2020, sentimos uma explosão. 
Fomos procurados por dezenas de ins-
tituições e players que queriam aderir 
à ferramenta de prescrição digital. O 
telefone tocava a cada 15 minutos.  Qua-
druplicamos os contratos de integração 
da nossa plataforma em comparação aos 
doze meses de 2019. O número de ca-
dastros mensais de médicos aumentou 
doze vezes. O volume de contatos nos 
nossos canais de atendimento saltou de 
100 para 5.000 por mês. Mais de 30 mil 
drogarias e farmácias nos procuraram 
para aderir à dispensação eletrônica 
de medicamentos.  Foram mais de 13 
milhões de receitas digitais emitidas, 
apenas pela plataforma da Memed em 
2020, um aumento superior a 100 % do 
volume do ano anterior.

Aos números “somaram-se” também 
os aspectos regulatórios. A liberação 
em caráter de urgência da telemedicina 
veio juntamente com a regulamentação 
da prescrição digital para medicamen-
tos controlados (aqueles que neces-
sitam de um receituário de controle 
especial branco em duas vias); além 
da extensão da validade das receitas.

Claro que em um mundo ideal, tudo 
poderia ter sido mais suave. Mas as-
pectos críticos relacionados à saúde 
pública (e seu caráter de urgência), 
mobilizaram e demandaram uma enor-
me “energia” das empresas do setor. 
Tivemos que ofertar nossa tecnologia 
de prescrição digital para responder à 
avalanche de demandas em larga escala 
e, literalmente, do dia para noite. Mas 
não podemos negar que tudo isso propi-
ciou uma evolução da digitalização que 
o setor nunca havia alcançado antes.  A 
questão agora é: como seguiremos em 
2021? Todo esse movimento foi uma 
apenas uma nuvem passageira ou veio 
para ficar?

Bom, antes de falar em pós-pandemia, 
é importante lembrar que ainda esta-
mos em plena pandemia, infelizmente. 
Mesmo com as vacinas se tornando 
disponíveis e iniciando-se a vacinação 
em massa, o mundo ainda enfrenta um 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

BIM, com aulas previstas para se iniciarem em março, com três módulos 
de 120 horas cada: Conceitos BIM; Gestão de Projetos BIM e Obras de 
Arte Especiais (OAE) e Infraestrutura (https://maua.br/pos-graduacao).

Duosystem e Nexodata unem esforços

@A Duosystem, empresa especializada em inteligência e inovação em 
saúde, firma parceria com a Nexodata, para garantir a melhor experi-

ência de telemedicina aliada à prescrição eletrônica. Com a integração das 
companhias, o público pode ter acesso a uma plataforma de telemedicina 
totalmente intuitiva, onde você pode realizar uma consulta diretamente 
pelo celular, tablet ou computador, sem sair de casa, evitando filas ou a 
procura desnecessária por um serviço de saúde superlotado. Para tornar o 
procedimento ainda mais fácil, você recebe prescrições médicas, pedidos de 
exames e atestados. Contamos com uma equipe especializada de médicos 
e profissionais de saúde, para o fornecimento das orientações necessárias. 
Além disso, nossa plataforma está disponível para atendimento 24 horas 
por dia, 7 dias por semana e todas as funcionalidades do produto são 
disponibilizadas de forma segura, garantindo o sigilo médico e qualidade 
no atendimento realizado. Prestamos todo o suporte necessário para que 
você seja atendido da melhor maneira possível.

Digisystem firma parceria com LivePerson

@A Digisystem acaba de firmar uma parceria com a LivePerson, em-
presa líder em Inteligência Artificial Conversacional e mensagens em 

escala corporativa. A parceria tem como objetivo oferecer às Instituições 
de Ensino a capacidade de integrar assistentes virtuais e serviço digital 
em suas atuais ofertas de comunicação digital. Com baixo investimento, 
o projeto oferece às empresas integração com os melhores players do 
mercado e entrega um console de atendimento humano com Inteligência 
Artificial (AI), Compreensão de Linguagem Natural (NLU) e Software 
como serviço (SaaS) (https://www.digisystem.com.br/). 

EDP firma parceria com a Aquarius Software

@A Transformação Digital, que impulsiona a Indústria 4.0, traz 
em si o conceito de operações mais eficientes. O emprego de 

tecnologia habilita empresas a transformar modelos de negócios e 
a maneira como se relacionam com seus clientes. Pensando nisso, a 
EDP Brasil, empresa com foco na venda de energia elétrica, passou a 
oferecer Soluções de Eficiência Energética, apoiada no uso de novas 
tecnologias em parceria com a Aquarius Software. Além de redução 
de custos, a mudança trouxe um novo modo de acesso à informação 
com sustentabilidade e segurança (https://brasil.edp.com/pt-br).

Interface de voz humanizada para interação 
com os clientes

@A MindBe, empresa especializada em desenho e gestão de experiência 
do cliente, está empenhada em projetos de implementação do VUI 

(Interface de Voz para Usuários), tecnologia que permite o comando de um 
sistema por meio de voz ou fala, podendo evoluir para uma conversa com-
pleta e humanizada, substituindo atendimentos automáticos e mecanizados 
de URA (unidade de resposta audível). Por meio do VUI, quando a pessoa 
fizer a ligação, a interface de voz perguntará o que ela deseja e direcionará 
exatamente para o seu objetivo final, evitando etapas desnecessárias que 
acabam consumindo o tempo do cliente (www.mindbe.com.br).

Pós-graduação em Práticas Integradas 
em BIM

@O setor de Arquitetura, Engenharia  e Construção (AEC) também 
se mobiliza para aplicar alta tecnologia digital  a fim de aumentar a 

precisão e a segurança das obras por meio do Building Information Modeling 
(BIM). Diante dessa realidade, o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) abre 
inscrições para seu curso de pós-graduação em Práticas Integradas em 

Rafael Moraes
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D - Profissionais de TI 
A Sovos, empresa global líder de softwares para compliance fiscal, está 
com vagas abertas para contratação em CLT de profissionais de TI em 
seu escritório situado em Barueri. Há oportunidades para: Development 
Manager Java; Senior .Net Developer; Senior Quality Analyst; Senior 
Software Developer Java/SAP; Solutions Architect – LATAM; Tech-
nical Lead Development - Java. Além de um ambiente colaborativo e 
com grandes oportunidades de crescimento, a Sovos também oferece 
plano de carreira e feedbacks constantes. Entre os requisitos está boa 
comunicação e inglês fluente para interface com as equipes que ficam 
em outros países. Interessados podem se candidatar através do site 
(https://sovos.com/careers/current-openings-south-america/).

E - Rumo ao Canadá 
Estão abertas as inscrições para o Dream2B Global Acceleration Program, 
aceleração e internacionalização para startups brasileiras no Canadá. Em 
sua 5ª edição, o programa irá selecionar quinze startups de todo o país das 
áreas de inteligência artificial, cidades inteligentes e veículos autônomos. 
As quinze startups selecionadas participarão do programa que será reali-
zado de 12 de abril a 7 de maio, incluindo desde mentoria com experts e 
empreendedores canadenses e brasileiros, a workshops com profissionais 
para validação do modelo de negócios; reuniões com potenciais parceiros e 
clientes; além de pitches para investidores. As startups selecionadas também 
terão acesso a uma sessão de mentoria de pré-internacionalização oferecida 
pela Softex. Inscrições: (https://www.dream2b.com.br).

F - Jovem Aprendiz 
A Natura e a Avon estão promovendo um processo seletivo 100% digital 
pela Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital, para contratação 
de jovens aprendizes. O processo objetiva contribuir com o desenvolvi-
mento integral de jovens por meio de um programa de capacitação que 
será implementado ao longo do contrato. Espera-se que mais de 50% dos 
contratados sejam pessoas que se autodeclaram negras e residam em comu-
nidades no entorno das unidades das empresas, nas cidades de São Paulo, 
Cabreúva, Fortaleza, Salvador, Cajamar, Benevides e Itupeva. São mais de 
190 oportunidades entre Natura e Avon oferecidas para diferentes perfis. 
Para participar, basta se cadastrar no link: (taqe.com.br/natura-e-avon). 

G - Business Engineering 
O curso de especialização Master in Business Engineering (MBE), do 
Campus Sorocaba da UFSCar, está com inscrições abertas para formação 

A - Empregos Formais
Com 32.532 empregos celetistas a menos, o comércio da cidade de São 
Paulo fechou 2020 com a pior taxa de empregabilidade da série histórica 
da Pesquisa de Emprego no Estado de São Paulo, elaborada pela Fecomer-
cioSP desde o início de 2010. O setor sofreu um enxugamento de 3,78% 
nos seus postos de trabalho em relação a 2019, puxado principalmente 
pela queda brusca das vagas formais no varejo (-22.127) – atividade 
mais prejudicada desde a chegada da pandemia ao país, em março do 
ano passado. O desempenho do setor de serviços paulistano, em 2020, 
seguiu trajetória semelhante ao do comércio: perda de 34.960 empregos 
celetistas ao longo do ano, o que representa o segundo pior resultado 
da série histórica, atrás apenas das 53.605 vagas perdidas em 2016.  

B - Saúde dos Funcionários
A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience, anun-
cia seu plano de fornecer vacinas da Covid-19 totalmente gratuitas para 
funcionários em toda a América Latina assim que estiverem disponíveis. 
A empresa, cuja cultura é baseada em ser “fanática por seus colabora-
dores”, se compromete a tomar rápidas medidas assim que as vacinas 
estiverem amplamente disponíveis para determinar o medicamento 
mais seguro e eficaz para os funcionários, fornecê-lo aos que precisam 
e liderar pelo exemplo em seus esforços para manter a segurança de 
suas pessoas e das comunidades em que vivem e trabalham. Ao fazer 
isso, a empresa, cuja equipe trabalha em nove países da América Latina, 
visa ajudar a acabar com a pandemia e revigorar as muitas economias 
em que opera em toda a região (www.concentrix.com).

C - Conectando Jovens
Para estimular a entrada de jovens no mercado de tecnologia da infor-
mação, o Meu Futuro Digital, um ecossistema digital com o propósito de 
transformar o Brasil em um país do futuro do trabalho e da educação por 
meio da TI, e o Instituto Via de Acesso, ONG de capacitação e inclusão 
de jovens no mundo de trabalho, firmaram uma parceria para a constru-
ção de um programa para jovens em áreas de tecnologia e inovação na 
cidade de São Paulo. “O nosso papel será conectar os jovens às empresas 
que trabalham com o Instituto Via de Acesso e também às companhias 
que integram o nosso ecossistema. A primeira ação é a construção de 
um programa de aprendizagem com o apoio da Fatec Osasco. Seremos 
responsáveis em fornecer a infraestrutura para os cursos e a formaliza-
ção do projeto junto aos órgãos competentes. Temos como meta atingir 
quinhentos jovens dentro de poucos meses”, disse Rubem Duek, CEO 
do Meu Futuro Digital (www.meufuturodigital.org).

de nova turma, com início neste primeiro semestre. O MBE tem por missão 
fornecer ampla formação baseada em conhecimentos das áreas de Gestão, 
Negócios e Engenharia, a partir do uso de ferramentas e técnicas analí-
ticas para que possam ser melhoradas as operações internas e externas 
das organizações. A grade curricular inclui disciplinas como Gestão de 
operações, Cadeia de suprimentos, Fundamento do Seis Sigma, Estatís-
tica aplicada, Ferramentas da qualidade e Análise de custos. Podem se 
inscrever pessoas formadas em nível superior que desejam aumentar sua 
empregabilidade. Inscrições e mais informações: (www.mbe.ufscar.br).

H - Galpões Logísticos 
A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Guarulhos, está com oportunidade de investimento logístico 
em um dos maiores terminais de cargas do Brasil. A concessionária busca 
investidores interessados na construção e comercialização de galpões no 
Terminal de Cargas (Teca). As empresas selecionadas poderão ocupar 
uma área de 65 mil m², dividida em quatro partes, com oportunidades de 
negócio para armazéns de carga dentro da zona primária do aeroporto e 
com acesso direto ao pátio de aeronaves. O Terminal  é o maior complexo 
aeroportuário do Brasil sendo coberto por uma área de 99 mil m². que 
movimentou em 2020 cerca de 208 mil toneladas entre importação e 
exportação. Mais informações: (https://www.gru.com.br/pt).

I - Plataforma de Mobilidade
A Bolt, empresa de mobilidade urbana que já possui mais de 50 milhões de 
usuários em mais de quarenta países e dezentos cidades na Europa e África, 
acaba de lançar um programa de franquia internacional e planeja ingressar no 
mercado brasileiro, oferecendo serviços de “carona remunerada”, micromobi-
lidade com patinetes e bicicletas elétricas, delivery de comida e encomendas. 
A ideia é firmar parcerias baseadas em compartilhamento de receitas com os 
franqueados que forem aprovados para executar os serviços de mobilidade 
no Brasil. Os empresários que ingressarem na rede ficarão encarregados das 
operações locais, como marketing, suporte ao cliente e recrutamento de mo-
toristas e entregadores, enquanto a Bolt cuidará da plataforma de tecnologia, 
incluindo o desenvolvimento, manutenção e otimização de software e suporte 
técnico. Mais informações: (https://bolt.eu/en/franchise/).

J - ToqueQueTransforma
A Nivea, empresa especialista em cuidados com a pele há mais de 100 
anos divulga, o seu propósito global ‘O Toque que Transforma e Inspira 
Conexões’. O isolamento, a falta de contato físico e a sensação de solidão, 
impulsionados pela pandemia, trouxeram à tona a importância do toque 
humano para as relações pessoais. Em resposta a essas constatações, 
a Nivea inicia a sua jornada de propósito e se compromete a revelar os 
benefícios comprovados do contato físico para a saúde, assim que as 
circunstâncias permitirem. A empresa irá investir 20 milhões de euros 
em projetos para o contato com a pele em todo o mundo, alcançando 
cento e cinquenta mil pessoas, entre elas bebês prematuros, deficientes 
visuais e idosos com demência. Com a iniciativa, a Nivea apoiará projetos 
sociais para promover qualidade de vida para pessoas em risco de solidão, 
por meio do contato com a pele. Saiba mais em: (www.nivea.com.br).

Rentabilizar em 
época de Selic baixa

Nos últimos anos, 
a Taxa Selic (taxa 
básica de juros) tem 
apresentado quedas 
bruscas, saindo de 
quase 14% em 2017 
para os atuais 2%

Este índice deverá se 
manter baixo neste 
primeiro semestre, 

o que leva os investidores 
a considerar e pensar em 
outras modalidades. Em-
bora a queda da Selic seja 
útil para a economia, não 
é um bom cenário para os 
investimentos considerados 
conservadores, que perdem 
rentabilidade e, portanto, 
atração. Por exemplo, a 
poupança tem rendimento 
de 70% da Selic, além da 
taxa referencial (TR). 

Fazendo um cálculo consi-
derando o panorama atual, 
o rendimento para 12 meses 
da caderneta é de 1,40%. 
Usando a inflação projeta-
da pelo boletim Focus de 
3,34% para 2021, percebe-
mos que o rendimento real 
da poupança fica -1,94%, 
com juros negativos (in-
flação).

Outros investimentos que 
também estão atrelados ao 
índice são: Tesouro Selic, 
Fundo DI simples e CDB 
de grande banco (rende 
100% do CDI – Certificado 
de Depósito Interbancário 
–  e tem liquidez diária). 

Onde apostar? É pos-
sível encontrar opções 
com boa rentabilidade. 
O Peer-to-Peer Lending, 

mais conhecido como P2P, 
que são transações feitas 
na forma de empréstimos, 
chegou a rentabilizar mais 
de 60% ano passado. Esse 
modelo já é considerado 
uma revolução do mercado 
financeiro e pode se tornar 
uma das principais maneiras 
de investir.

Hoje, o que rende acima 
da Selic são: prefixados na 
renda fixa (Tesouro Prefixa-
do e CDB de banco médio), 
indexados a inflação (Te-
souro IPCA+, CRI e CRA, 
debêntures), pós-fixados 
na renda fixa (CDBs com 
rendimento de 120% do 
CDI, LCI, LCA). 

Há também outros inves-
timentos de renda variável, 
como ETFs, fundos imo-
biliários, ações, fundos de 
investimentos, entre outros. 
Porém, são modalidades 
que têm rentabilidade mé-
dia proporcional ao risco e 
não há como saber se vão 
ou não ficar acima da Selic.

A dica é separar 30% do 
patrimônio para tentar ou-
tros caminhos, levando em 
consideração um planeja-
mento financeiro no curto, 
médio e longo prazo. Além 
disso, diversificar para não 
impactar a taxa interna de 
retorno. Por exemplo: em 
vez de investir RS 3.000 em 
uma empresa, aplicar R$ 
500 em seis. 

Com mais diversificação, 
menos o investidor sofre 
com a inadimplência. 

(*) - É CEO da IOUU, fintech de 
peer-to-peer ou P2P lending que 

propõe alternativas financeiras para 
empresas que necessitam de crédito 

(www.iouu.com.br).

Bruno Sayão (*)

O ambiente web já pode ser utilizado para as rendas recebidas a partir de 2021.

O carnê permite o recolhimento 
mensal obrigatório de imposto 
de renda para quem recebe 

proventos, não retidos na fonte, de 
pessoas físicas. É o caso, por exemplo, 
do aluguel, pensão alimentícia, ou pa-
gamentos pelos serviços do trabalhador 
autônomo. 

O sistema é um projeto da Receita, 
desenvolvido pelo Serpro, empresa 
de inteligência em tecnologia da 
informação do governo federal. Até 
no ano passado, para preencher o 
documento e calcular o valor do im-
posto a pagar, o contribuinte baixava 
um programa do Carnê-Leão no seu 
computador. O ambiente web já pode 
ser utilizado para as rendas recebidas 
a partir de 2021. 

Até o final de dezembro estão pre-
vistas novas funcionalidades, como 
a exportação dos dados para a DIR-
PF/2022, assim como a possibilidade de 
impressão dos demonstrativos. “O novo 
Carnê Leão é um sistema inovador. 
Implantado no Portal e-CAC, com inter-
face pela internet, desenvolvido para 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Sema-
nal (IPC-S) recuou nas sete capitais pesquisadas pela FGV, em 
janeiro, na comparação com o mês anterior. Na média nacional, 
o IPC-S recuou 0,80 ponto percentual, ao passar de 1,07% para 
0,27% no período. Entre as capitais, as maiores quedas foram 
observadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador.

Também com quedas da taxa de inflação acima da média 
nacional, aparecem Porto Alegre (-0,91 ponto percentual, ao 
passar de 1,40% para 0,49%) e Recife (-0,98 ponto percentual, 
ao passar de 1,50% para 0,52%). As demais capitais apresenta-
ram as seguintes quedas: São Paulo (-0,60 ponto percentual, ao 
passar de 0,89% para 0,29%) e Brasília (-0,40 ponto percentual, 
ao passar de 0,52% para 0,12%) (ABr).

Desempenho no ano passado foi afetado pela 
pandemia da Covid-19.

A indústria brasileira fe-
chou 2020 com uma queda 
de 4,5% em sua produção. 
O desempenho da indústria 
no ano passado foi afetado 
pela pandemia. No período 
de março e abril, quando 
houve medidas de isolamen-
to social para enfrentar a 
doença, a indústria recuou 
27,1%. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal 
do IBGE. Vinte dos 26 ra-
mos industriais pesquisados 
tiveram queda na produção 
no ano. Mais de 60% dos 
805 produtos pesquisados 
tiveram redução.

Entre as atividades indus-
triais, a principal queda veio 
dos veículos automotores, 
reboques e carrocerias 
(-28,1%). Outras contribui-
ções negativas importantes 
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Governo lança Carnê-Leão Web 
para facilitar a vida do contribuinte
Desde segunda-feira (1º), os contribuintes de todo o país passam a  preencher o Carnê-Leão diretamente 
no site (https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index).

ser acessível e responsivo. O sistema 
também é parametrizável, concebido 
para atender a necessidades futuras da 
Receita”, explica Cassia Mingorance, 
representante da Coordenação-Geral 
de Administração do Crédito Tributário 
da Receita. 

“Tivemos uma quebra de paradigma, 
já que o Carnê Leão Web é o primeiro 
programa auxiliar do IRPF na internet, 
trazendo facilidades para o contribuin-

te pessoa física”, explica Renata Sousa, 
gerente de um dos departamentos do 
Serpro responsáveis pela solução. O  
Carnê-Leão Web é acessado a partir 
do Centro de Atendimento Virtual 
(Portal e-CAC) da Receita. Após entrar 
no sistema com login e senha, procu-
re pelo ambiente “Meu Imposto de 
Renda”, menu “Declaração” e, dentro 
dele, clique em “Acessar carnê-leão” 
(AI/Serpro).

Produção industrial fecha 2020 com 
queda de 4,5%, diz IBGE

bens de capital, isto é, máqui-
nas e equipamentos usados 
no setor produtivo (-9,8%), 
bens de consumo semi e não 
duráveis (-5,9%) e bens in-
termediários, isto é, insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo (-1,1%).

Em dezembro de 2020, no 
entanto, a indústria brasilei-
ra apresentou altas de 0,9% 
em relação ao mês anterior e 
de 8,2% na comparação com 
dezembro de 2019. Na média 
móvel trimestral, a alta che-
gou a 1%. Na comparação 
com novembro, as influên-
cias positivas mais relevan-
tes, vieram das atividades 
de metalurgia (19,0%), de 
veículos automotores, re-
boques e carrocerias (6,5%) 
e das indústrias extrativas 
(3,7%) (ABr).

vieram dos ramos de confec-
ção de artigos do vestuário 
e acessórios (-23,7%), in-
dústrias extrativas (-3,4%), 
metalurgia (-7,2%), couro, 
artigos para viagem e calçados 
(-18,8%), outros equipamen-
tos de transporte (-29,1%) e 
impressão e reprodução de 

gravações (-38,0%). 
Apenas seis atividades ti-

veram aumento de produção 
no ano, com destaque para 
produtos alimentícios (4,2%). 
As quatro grandes catego-
rias econômicas da indústria 
registraram queda: bens de 
consumo duráveis (-19,8%), 

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

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

Inflação recua 
nas sete capitais pesquisadas



O varejo em 2020 
e as expectativas 

para 2021

Em 2020, a crise 
sanitária provocada 
pela pandemia da 
Covid-19 afetou, 
significantemente, 
o desempenho do 
mercado econômico 
do país

Como reflexo, logo 
nas primeiras se-
manas de pande-

mia, estimava-se que as 
obrigações acessórias 
sanitárias, compreendi-
das pelos itens mínimos 
de higiene requeridos 
pelo Plano SP, custariam 
para o comércio do esta-
do de São Paulo o mon-
tante de R$ 2 bilhões ao 
mês, segundo dados da 
Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do 
Estado de São Paulo.

Diferentemente das cri-
ses encaradas nos últimos 
35 anos, o distanciamento 
social impôs um novo 
desafio: gerar vendas 
de portas fechadas. As 
empresas começaram a 
ter problemas de caixa 
e pouco tempo para en-
contrar alternativas que 
apresentassem um míni-
mo de resultado. A au-
sência de consumidores, 
a falta de previsibilidade 
de um planejamento e a 
necessidade de operar 
com recursos mínimos 
resultaram na queda de 
6% no balanço de vendas 
do varejo em 2020 em 
comparação ao ano de 
2019.

Já no primeiro semes-
tre, cerca de 1,2 milhão 
de empregos com carteira 
assinada foram perdidos, 
o que impactou direta-
mente o setor varejista, 
visto que o desemprego 
provocou queda de renda 
nas famílias, causou inse-
gurança para os consumi-
dores e diminuiu a con-
fiança dos empresários. 
Com baixa expectativa de 
vendas e o crescente nú-
mero de desempregados, 
o auxílio emergencial foi 
fundamental para manter 
a economia minimamente 
ativa, as pessoas que re-
ceberam esse auxílio, uti-
lizaram-o para o consumo 
e mantiveram a economia 
interna funcionando.

Vendas em lojas físicas 
são de extrema importân-
cia, mas o varejo online aju-
da a minimizar os impactos 
negativos. Como resultado 

da transformação do varejo 
em 2020, o processo de 
digitalização das empresas 
foi acelerado e fez com que 
o e-commerce atingisse a 
maior alta dos últimos vin-
te anos. Sem poder sair de 
casa, os consumidores en-
contraram nas vendas on-
line uma forma de manter 
as compras costumeiras de 
forma segura Além disso,  
ajudaram no processo de 
amadurecimento do am-
biente digital de pequenos 
e médios negócios.

Em paralelo ao fortale-
cimento das vendas nos 
meios digitais, a flexi-
bilização em fases foi o 
primeiro passo para que o 
varejo começasse a reto-
mar as atividades. Porém, 
foi de extrema  importân-
cia que o pequeno e médio 
empresário não deixasse 
de lado as estratégias de 
venda como o delivery, 
e-commerce e o contato 
com os clientes por meio 
das redes sociais.

A expectativa para ven-
das e desempenho do 
comércio deste ano está 
diretamente ligada à re-
classificação e mudanças 
do Plano SP - que é im-
pactado pela imunização 
e controle da pandemia 
da COVID-19.  Esperamos 
que, com a vacinação, 
haja um avanço no volume 
de vendas para, então, 
terminarmos 2021 com 
boas perspectivas de re-
tomada econômica.

Esperamos também, 
o perfil de um consu-
midor mais consciente, 
cauteloso nas compras 
e buscando as melhores 
ofertas. Já para os  lojis-
tas, o atendimento tende 
a ser mais personalizado 
e atencioso, gerando va-
lor para o seu produto e 
fidelização de clientes.

Vale ressaltar que, as 
empresas buscam por 
um país onde consigam 
produzir e comercializar 
com mais segurança, 
com mais produtividade 
e com custo menor. Por 
mais que seja difícil, se a 
remuneração do trabalho 
não for proporcional ao 
que é produzido e não 
pela disponibilidade de 
trabalhar, enfrentaremos 
cada vez mais a escassez 
de empregos. 

(*) - É presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do 

Estado de São Paulo.

Maurício Stainoff (*)
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Cerca de 40% tiveram seus trabalhos 
afetados pelo isolamento social.

Entre os participantes 
da pesquisa, 40% con-
tam que tiveram seus 

trabalhos afetados pelo iso-
lamento social. Além disso, 
71% estavam trabalhando 
e 29% estavam desempre-
gados. 

Entre os que estavam 
trabalhando, 41% estão em 
uma empresa que aderiu 
parcialmente ao home office, 
39% estão trabalhando pre-
sencialmente e 20% estão 
totalmente em home office. 
Quanto à preferência, 47% 
gostam mais de trabalhar 
em casa e 53% preferem o 
escritório. 
	 •	Conforto em casa - 

84% dos participantes 
utilizaram o que já ti-
nham em casa para ficar 
confortável durante a 
quarentena, enquanto 
16% precisaram re-
modelar o imóvel. O 
estudo ainda revela 
que a quarentena im-
pulsionou o desejo de 
mudar de casa para 57% 

A meta é ter 300 empresas instaladas até dezembro deste ano.

A Região Oeste do Paraná tem números expressivos, seus 
municípios destacam-se na produção agrícola, principal-
mente de suínos e aves, e estão entre os mais inteligentes 
do país, de acordo com o Conected Smart Cities. A região 
também está se consolidando como polo de pesquisa, de-
senvolvimento e tecnologia, graças à atuação do Biopark, 
parque tecnológico privado, localizado em Toledo, que 
tem o objetivo de impactar vidas, principalmente com a 
formação de mão de obra altamente qualificada e geração 
de empregos.

De acordo com Luiz Donaduzzi, fundador e presidente 
do Biopark, a meta é ter trezentas empresas instaladas 
até dezembro de 2021, e gerar trinta mil novos postos 
de trabalho em aproximadamente 30 anos. Em troca dos 
benefícios oferecidos, as empresas assumem um compro-
misso de crescimento e geração de novos empregos. “As 
empresas que estão conosco, principalmente as pequenas e 
médias, têm que crescer pelo menos 100% ao ano, porque 
terão as ferramentas para isso”, explica Luiz Donaduzzi, 
um dos fundadores do empreendimento.

Atualmente, o parque abriga mais de cem empresas, in-
cluindo as internacionais, e quatro universidades em uma 
área total de mais de 5 milhões de m², que está recebendo 
mais de R$ 300 milhões em investimento. Por meio de vá-
rias âncoras e da integração entre indústrias, instituições 
de ensino, pesquisa e negócios, o empreendimento visa 
ter representatividade não só na Região Oeste do estado, 
mas em todo o país. “Tivemos um salto de duas empresas 
no início de 2019 para cem no mês de novembro de 2020 
e as empresas estão vindo porque encontram inúmeros 
benefícios”, afirma Luiz.

O Biopark tem avançado na meta de gerar novos postos 
de trabalho. Somente as empresas residentes geram cerca 
de trezentos empregos diretos, além dos mais de cento e 
vinte gerados pelo empreendimento. Neste ano, esse nú-
mero deve crescer, tanto pela atração de novas empresas 
e empreendimentos, como em projetos específicos, como 
o Programa Trainee para desenvolvedores de TI, em que 
os profissionais selecionados devem atuar em empresas 
do ecossistema e no Biopark.

Para gerar empregos, o Biopark atua na atração de em-
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Brasileiros preferem trabalho 
presencial a home office

O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do país, realizou uma pesquisa com internautas para 
entender a relação dos brasileiros com seus imóveis durante a pandemia, uma vez que o isolamento social 
fez com que muitos tivessem que trabalhar de casa e, consequentemente, passar mais tempo no imóvel

48% querem pagar à 
vista, 48% pretendem 
financiar e 4% devem 
optar pelo consórcio. 

De acordo com Angé-
lica Quintela, gerente de 
marketing do Imovelweb, 
o isolamento fez com que 
muitas pessoas repensassem 
a relação com o imóvel. “A 
pandemia mudou a forma 
como as pessoas lidam com 
a residência, principalmente 
porque hoje é necessário 
passar muito mais tempo 
dentro de casa. É em casa 
que está o escritório, o lazer 
e o descanso para muitas 
pessoas. 

Assim, surge naturalmen-
te o desejo por espaços 
mais amplos: um quintal, 
um jardim, um local para o 
escritório. Essas demandas 
não eram tão comuns antes, 
mas hoje fazem parte dos 
sonhos dos brasileiros”, 
explica Angélica.  Fonte e 
outras informações: (www.
imovelweb.com.br).

das pessoas, sendo que 
10% dos participantes 
já se mudaram durante 
a pandemia. Para 15%, 
questões econômicas 
impediram a mudança 
e 18% não pensam em 
se mudar. 

	 •	Mudança - 73% dos 
participantes que já 
mudaram de imóvel 
optaram por aluguel, 
enquanto 27% efetua-

ram uma compra. Mas 
entre os que ainda estão 
pensando em se mudar 
a situação é diferente: 
77% pensam em com-
prar, enquanto 23% 
querem alugar. Para 
76% dos que ainda não 
mudaram, o aumento 
de preços impactou 
no desejo de mudar 
de residência. Sobre a 
forma de pagamento, 

Parque tecnológico pretende 
gerar trinta mil empregos

presas para o seu território e isso acontece principalmente 
por meio do Programa de Residências para Empresas, que 
oferta diversos benefícios, como estrutura física sem custo 
de aluguel pelo período de um ano em espaços que vão 
desde salas exclusivas para escritórios, áreas industriais ou 
coworking. Outro benefício são as mentorias gratuitas ofer-
tadas nas mais diversas áreas por profissionais experientes.

Além de empresas brasileiras, organizações internacionais 
têm visto no empreendimento uma grande oportunidade de 
crescimento, como é o caso das chilenas PGA Group, Bio-
samer e Bitácora. O Biopark também abriga investimentos 
robustos de empresas que viram no território excelentes 
oportunidades de crescimento, como o Complexo Hospitalar 
e de Saúde do Grupo Sempre Vida, que irá construir um 
hospital com cento e sessenta e quatro leitos, há também 
o Centro de Distribuição de Medicamentos da Prati-Dona-
duzzi, que já está com obras avançadas.

Além disso, estão confirmadas as instalações de um sho-
pping center, posto de combustível e hotel, o que amplia a 
economia da região, atraindo investidores e consequente-
mente elevando a taxa de empregos para Toledo e região. 
Desde que foi fundado, em 2016, foram investidos cerca 
de R$140 milhões no projeto, em áreas como infraestru-
tura, prédios, laboratório de queijos finos, biomateriais, 
nutracêuticos, e estrutura para receber empresas. Fomte 
e outras informações: (https://biopark.com.br/).

Michele Liguoro (*)

O omnichannel, estratégia que 
consiste na integração de canais 
físicos e digitais, já era uma ten-
dência em expansão no setor 
varejista. 

Entretanto, com a pandemia, o 
consumidor adotou um compor-
tamento digital mais efetivo em 
decorrência do isolamento social 
para evitar o contágio do vírus. 
Como consequência, muitas em-
presas tiveram que acelerar suas 
estratégias digitais para atender à 
demanda de compras em ambien-
tes online. Mas, engana-se quem 
pensa que adotar o ominichannel 
é basicamente investir num e-
commerce ou em aplicativos de 
forma isolada. 

Pelo contrário, quando uma 
empresa começa a oferecer mais 

de um canal de atendimento ao 
cliente, é necessário também 
unificar os pontos de contato 
e dados para que a jornada do 
cliente (compra ou de relacio-
namento) seja baseada em uma 
comunicação integrada. 

Passado o momento de adap-
tação das empresas em tempo 
recorde para atender de forma 
online os próprios clientes, en-
tramos agora numa nova etapa 
da Transformação Digital como 
legado da Covid-19: a omnica-
nalidade não só para seguir uma 
estratégia orientada ao cliente, 
como também modelo de sobre-
vivência e obrigatoriedade para 
o negócio. 

Os atores principais dessa 
demanda são os seres humanos, 
por isso não são só upgrades de 
sistemas, mas sim uma mudança 

de cultura que precisa ser traba-
lhada por toda a empresa para 
permitir a integração da visão do 
cliente dentro da organização. 
Indicadores como hiperpersona-
lização e customer centric serão 
determinantes para distinguir 
companhias que terão sucesso 
na estratégia de omnicanalidade 
entre o consumidor e o mercado 
varejista. 

Hoje, a integração de soluções 
multicanais já não é uma ativida-
de complexa. Para companhias 
que não nasceram digitais, ou 
seja, possuem um grande legado 
do passado, o caminho é fazer um 
Plano Diretor de Digitalização 
bem estruturado e embasado, 
pois com este estudo estará bem 
mais claro os pontos que devem 
ser focados para ter uma imple-
mentação mais assertiva. 

Para empresas que já nasceram 
digitais, ou seja, sem operações 
físicas, é menos complexo este 
tipo de implementação, porém 
é necessário um estudo de via-
bilidade para evitar fracassos 
e perda de posições perante a 
concorrência. 

Para tanto, o coração de uma 
oferta de omnicanalidade inclui 
duas partes importantíssimas: 
extensas capacidades, ferramen-
tas e referências em projetos 
de integração de sistemas com 
qualquer tipo de complexidade 
e tecnologia, além de uma solu-
ção robusta que consiga manter 
a consistência e o histórico das 
interações com os clientes. 

Tratando-se de tecnologias-
chave que compõem um projeto 
de omnicanalidade, podemos 
certamente mencionar o Chatbot, 

o Gateway SMS, o Contact Cen-
ter, o E-mail, os Apps, as Redes 
Sociais e os Smart Devices. Como 
vimos, a inovação em omnichan-
nel é obtida por meio do melhor 
uso das ferramentas já utilizadas 
somada à aplicação de técnicas 
incrementais para atender à 
potencialização da estratégia, se 
não da demanda de sobrevivência 
do negócio. 

Mas, sem um bom planejamen-
to, qualquer projeto pode virar 
um fracasso. É importante não 
subestimar a importância dessa 
ação, além de colocar a estraté-
gia de estar em inúmeros canais 
como um dos pilares da jornada 
de Transformação Digital. 

(*) - É sales director da Engineering, 
companhia global de TI e consultoria 

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

O legado da Covid-19 para a adoção do Omnichannel



Mais do que um 
investior, um parceiro! 

Afinal, startup é 
movimento - não 
combina com 
burocracia e processos 
engessados

No cenário de inovação 
nacional e interna-
cional, tem crescido 

o número de executivos 
saindo do mercado corpo-
rativo e grupos parceiros 
aportando investimentos 
em startups - nicho que tem 
trazido disrupção e, claro, 
números expressivos de 
expansão e lucro. 

Mas, por trás dos mais de 
treze mil negócios no Bra-
sil, segundo a Associação 
Brasileira de Startups, há 
empreendedores lutando 
diariamente para conquis-
tar seu espaço. A corrida 
não é fácil - é preciso muito 
tempo, suor, dedicação e... 
grana! Por isso, a grande 
maioria dos CEOs e foun-
ders dividem-se entre fazer 
“a coisa acontecer” e buscar 
aportes para alcançar o 
próximo degrau.

Mas, não é só dinheiro 
que pode fazer diferença 
no sucesso (ou não) de 
uma ideia - o empreendedor 
precisa de parceiros, porém, 
raramente o encontram, 
infelizmente! Atualmente, 
vemos investidores que, por 
seu comportamento, dão a 
entender que gostariam de 
ter o cargo de CEO, mas 
não querem, de fato, em-
preender. 

São tantos pitacos e cláu-
sulas de controle que, por 
muitas vezes, o time se sente 
sufocado, o que, inevitavel-
mente, acaba “amarrando” 
o desenvolvimento das 
iniciativas. Essa falta de 
entendimento do papel do 
investidor dificulta a rela-
ção com os fundadores e 
cria frustrações de ambos 
os lados. Afinal, startup é 
movimento - não combina 
com burocracia e processos 
engessados. Seu diferencial 
está exatamente na criativi-
dade, nas decisões e reações 
rápidas. 

Se o fundador precisa de 
autorização do investidor 
para assinar cada cheque, 
não tem como essa empresa 
evoluir. Além disso, existe 
uma desproporcionalida-

de entre o nível de poder 
que o investidor exige e 
sua participação em cotas. 
Lembrem-se que, mesmo 
quando ele tem 20% de um 
negócio, os fundadores têm 
80% ou, nos casos em que 
um grupo de anjos tem 20%, 
isso pode significar que esse 
investidor individualmente 
tem 2% ou menos de 1% das 
ações. Ou seja, não faz sen-
tido que ele seja o decisor 
dos rumos dessa iniciativa. 

Existem cenários onde os 
investidores, para minimi-
zar seu risco, tentam ter a 
maior quantidade possível 
de ações da empresa (es-
quecem que 40% de uma 
startup falida é zero), ou 
então, colocam cláusulas 
escondidas no contrato que 
permitem executar o aporte 
como uma dívida, receben-
do de volta o seu dinheiro 
utilizado com juros, caso a 
ideia não dê certo. 

Isso, além de ser moral-
mente questionável, afu-
genta pessoas sérias que 
possivelmente investiriam 
na ideia futuramente, ti-
rando assim a competitivi-
dade da startup diante dos 
concorrentes e, de quebra, 
ainda faz com que os funda-
dores se sintam explorados 
e insatisfeitos. Afinal, o 
empreendedor é a estrela 
desse show, é a linha de 
frente que sabe o que pre-
cisa e quando precisa, que 
necessita de motivação para 
trabalhar de doze a quatorze 
horas por dia, sete dias por 
semana, sempre antenado 
ao mercado. 

E isso não vai acontecer se 
ele tiver que prestar contas 
e justificar cada passo. Por 
isso, cabe a esse investidor 
dar suporte, servir e confiar 
que o empreendedor vai 
conseguir executar o que 
se propôs a realizar e, se 
preciso, ajudar quando for 
solicitado. Nesse sentido, 
é importante criar uma 
relação saudável e constru-
tiva entre as duas pontas, 
trabalhando sempre juntos 
em prol do crescimento do 
negócio e dos benefícios 
para todas as partes. Foco 
correto é crescimento certo! 

(*) - É diretora geral da DiliMatch, 
uma consultoria estratégica para 

investidores que aportam em 
iniciativas nacionais, e para startups 

que procuram por investimento.

Ana Campos (*)
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DIGIGRAF DISTRIBUIDORA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social 
da Companhia localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, 
Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os documentos 
do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 02 de fevereiro de 
2021. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

A legislação prevê normas para proteger os consumidores de 
oneração excessiva.

Uma das ações que 
tem se destacado na 
redução de despesas 

é a revisão bancária. O ser-
viço pode trazer um respiro 
financeiro importante para 
empreendimentos, em es-
pecial, os que estão com 
as finanças extremamente 
comprometidas ou negati-
vadas. 

O processo identifica irre-
gularidades cometidas pelo 
banco, prejudiciais à empre-
sa ou à pessoa jurídica, e per-
mite solicitar apoio judicial 
para corrigir e até mesmo 
obter indenização por danos 
causados ao cliente. As em-
presas especializadas neste 
tipo de solução financeira 
possuem equipe multidisci-
plinar, com profissionais de 
administração, contabilida-
de, economia e direito. 

Conforme as característi-
cas de cada caso, é realizado 
um pente-fino em contratos 
bancários, no intuito de 
identificar cobranças não au-
torizadas, correções mone-
tárias erradas, juros e taxas 
abusivos e indevidos, que 
são favoráveis aos bancos e 
pesam nos orçamentos das 
empresas. A legislação pre-
vê normas para proteger os 
consumidores de oneração 
excessiva e de compromis-
sos além do inicialmente 
pactuado. Dessa forma, 
realizar a revisão bancária é 
um direito da empresa que 

Logo teremos um mundo em que as crowdcultures estabelecem 
novas divisões sociais.

O ano de 2021 se iniciou cheio de incertezas para todo o 
mundo e o cenário atual é de grande intensidade e trans-
formações. De acordo com uma pesquisa realizada pelo 
Google, fatores como consumo, e-learning, relações de 
trabalho, família e a forma de utilização de meios tecno-
lógicos são as áreas que mais devem mudar na sociedade 
após a pandemia gerada pelo novo Coronavírus. 

Segundo análise da TroposLab, empresa especialista em 
inovação, o mundo está em transição de valores e esse 
deverá ser o ano em que será possível começar a decantar 
essas transformações e entender o que ganha e o que perde 
força no mercado com elas. Para Renata Horta, Diretora 
de Inovação e Conhecimento da Troposlab, entender essas 
mudanças comportamentais é a chave para compreender 
o que vem pela frente. 

“Logo teremos um mundo em que as crowdcultures 
estabelecem novas divisões sociais, um mundo em que a 
maior parte dos executivos não quer voltar ao trabalho 
presencial todos os dias da semana, ou que reduziu dras-
ticamente as emissões de carbono por período suficiente 
para vivenciar esses efeitos: é um mundo com novos 
valores. Em um único ano tivemos o maior número de 
unicórnios e IPOs de empresas de tecnologia, isso é um 
sinal da transição de uma economia de commodities para 
uma economia mais digital”, aponta.

Segundo a executiva, surgem também importantes sinais 
de que estará em evidência no futuro é uma aceleração e 
maior disrupção tecnológica, como investimentos estatais 
crescentes em pesquisa e desenvolvimento, além de uma 
indústria buscando se tornar cada vez mais remota. 

“Veremos empreendedores de tecnologia investindo 
em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias disrup-
tivas em áreas da saúde, ou energia, além da crescente 
preocupação com privacidade e segurança. Os fundos 
tradicionais e corporativos devem cada vez mais acessar 
o mercado de Bitcoins e fazer com que ele se consolide”, 
afirma Horta. Por conta da pandemia, o mercado se tornou 
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Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que se
realizará no dia 01 de março de 2021 às 09hs, no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A., situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, Sala 908, Barra Funda, CEP
01141-030, na cidade e estado de São Paulo, com a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício de 2020; b) tomar as contas da Administração referente ao exercí-
cio social de 2020; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos; d) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores; e) eleger os membros da Direto-
ria para o novo biênio; f) deliberar sobre a alteração do capital social da sociedade; g) deliberar sobre a
alteração do objeto social da sociedade; h) deliberar sobre a reforma do estatuto social; e, i) outros assuntos
de interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigi-
dos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Giuliano Campolim Gabliotti - Diretor-Presidente.            (03, 04 e 05)

Revisão bancária pode auxiliar 
empresas endividadas

Em um momento em que empresas de diversos setores precisam controlar muito bem seus gastos, 
todo tipo de estratégia para evitar encargos é válido, particularmente em casos de endividamento

dos. A redução das dívidas 
contribui para melhorar o 
fluxo do caixa e possibilita 
ganhos indiretos, se a equipe 
identificar mais oportunida-
des além do objeto inicial do 
serviço.

O serviço beneficia empre-
sas com dívidas de valores 
elevados, porque a revisão 
detalhada pode englobar 
outras frentes para além 
do relacionamento com as 
instituições bancárias. No 
caso das pessoas jurídicas, 
mais duas abordagens se 
destacam. 

A primeira é a revisão 
tributária, que verifica se 
houve pagamento indevido 
no IRPJ quitado nos últimos 
sessetnta meses. A análise 
vai identificar se há algum 
dispositivo legal que a em-
presa pode aproveitar para 
reduzir a carga fiscal. Se hou-
ver créditos fiscais, o caso vai 
para o jurídico no intuito de 
reverter esses valores para 
a empresa. Mais uma opção 
é verificar a necessidade 
de se repactuar cobranças 
feitas através das máquinas 
de cartões de crédito que 
podem ser revisadas em 
busca de taxas que foram 
pagas sem necessidade por 
comerciantes e donos de 
restaurantes, bares e casas 
noturnas. 

Fonte e mais informações: 
(https://apzi.com.br/revisao
-bancaria/).

deve ser posto em prática 
em prol da saúde financeira 
do empreendimento. 

O serviço de busca de va-
lores a serem repactuados 
junto às instituições finan-
ceiras pode ser contratado 
por pessoas jurídicas que se 
enquadram no regime tribu-
tário do Simples Nacional, 
Lucro Real ou Lucro Presu-
mido, e por qualquer pessoa 
física que tenha dívidas acima 
de R$ 50 mil. Microempre-
endedores individuais não 
podem recorrer ao serviço. 
Geralmente, quem busca pela 
revisão bancária chegou ao 
limite de tratativas diretas 
com as instituições financei-
ras, sentindo-se incapaz de 
negociar cobranças justas e 
dentro da legalidade. 

Em casos de endividamen-
to com o banco, a empresa 

ainda passa por constran-
gimentos, como de ser 
procurada por escritórios 
especializados em cobrança, 
ter o nome negativado ou li-
dar com processos judiciais. 
A revisão bancária ocorre na 
esfera administrativa, sem 
colocar a empresa entre as 
não desejadas pelas institui-
ções financeiras ou criar des-
gaste direto com o gerente 
da conta. Essa negociação, 
quando intermediada pelo 
serviço especializado, não 
demora mais que três me-
ses até a conclusão, sendo 
mais rápida que processos 
judiciais.

Os profissionais que re-
alizam a revisão bancária 
preparam um laudo técnico, 
indicando todos os valores 
financeiros ou tributários 
elegíveis a serem recupera-

Transição de valores será o 
tema chave para o mercado em 2021

incerto e as expectativas dos consumidores mudaram. 
Junto a isso, houve a amplificação do uso da tecnologia 

durante o isolamento social, fazendo com que os usuários 
aprendessem a interagir mais com ela, explorando novas 
funções em suas vidas e negócios. “2021 é um mundo em 
construção. Um mundo repleto de oportunidades de no-
vos negócios, de um novo mercado que se forma a partir 
dos novos meios de pagamento ou novas tecnologias de 
saúde. Novas empresas e serviços devem surgir. Esse é 
um momento onde as habilidades empreendedoras podem 
gerar grandes oportunidades de carreira e negócios, mas 
elas não bastam. 

Temos hoje na liderança, uma geração de transição, 
que nasceu em um mundo analógico e precisa construir 
o caminho para o digital sem cometer os mesmos erros 
que geraram tantos impactos negativos no mundo. Errar 
agora tem consequências mais rápidas e em maior escala”, 
destaca a executiva. - Fonte e mais informações (https://
troposlab.com/). www.netjen.com.br

Marcel Souza (*)
 
Você sabe o que significa autoestima? 
Uma palavra extremamente difundi-

da e usada em diversos contextos, mas 
que para muitas empresas de beleza 
tem se tornado um propósito. Em 
2014, Lucya Moysés, autora do livro 
‘’A Autoestima Se Constrói Passo a 
Passo”, definiu autoestima como a dis-
posição que temos para nos enxergar 
como alguém merecedor de respeito 
e capaz de enfrentar os desafios da 
vida. Mas como aliar teoria à prática? 

O Brasil é o quarto maior mercado 
de beleza e cuidados pessoais do mun-
do, perdendo apenas para os Estados 
Unidos, China e Japão, segundo o 
provedor de pesquisa de mercado Eu-
romonitor International. E como bem 

sabemos, não é de hoje que as vendas 
de produtos dessa categoria têm sido 
protagonistas no potencial crescimen-
to do e-commerce. Por isso, varejistas 
e fornecedores estão se reinventando 
constantemente para atender às mais 
diversificadas exigências

E neste a caminho, a indústria como 
um todo vem sentindo a necessidade 
de acompanhar essa evolução do com-
portamento do consumidor, porém, 
estudos mostram que mais de 80% dos 
consumidores online que buscam por 
produtos de beleza, acabam procurando 
outro site de compra por não encontrem 
informações concretas sobre o produto 
desejado, ou seja, falta informação. 

Quando o assunto é beleza e auto-
estima, precisamos lembrar que cada 
pessoa é única, então como trabalhar 

com delicadeza e assertividade? Atu-
almente o mercado está cada vez mais 
competitivo e repleto de opções de 
marcas, porém poucos caminhos para 
que o consumidor final encontre tudo 
o que precisa em um único canal. 

Precisamos falar mais sobre os clu-
bes de assinatura para que as pessoas 
vejam que existe a possibilidade de 
reunir o que há de melhor para a sua 
necessidade em uma compra só. Já 
imaginou que maravilha o cliente rece-
ber em casa o shampoo ideal para o seu 
tipo de cabelo, junto com o hidratante 
facial feito para o seu tipo de pele e 
o batom da cor e textura que gosta? 

Pois bem, isso já é possível e você 
como empresa pode investir nesse 
formato para ampliar a fidelização de 
seus clientes. A solução que proponho 

para você aqui é apostar em um serviço 
personalizado, que trabalhe assuntos 
de interesse do seu público-alvo. 

O meio online ao mesmo tempo que 
facilita a aquisição de produtos e ser-
viços, pode ser também um meio que 
afasta seu negócio de seus clientes, 
por isso, é tão importante trabalhar 
a imagem da empresa amparada em 
questões que importam para seus clien-
tes e que estão em alta na sociedade, 
como promoção do empoderamento, 
autoestima e diversidade, por exemplo. 

Cada pessoa é única e possui uma 
necessidade ou desejo também únicos. 
Por isso, é impossível generalizar. No 
mercado de beleza, por exemplo, a 
personalização e a gestão inteligente de 
conteúdos exclusivos para cada mulher 
é o que valoriza a sua individualidade. 

Nessa experiência, é possível descobrir 
mais sobre o universo da beleza e da 
autoestima, mas mais do que isso: seu 
cliente descobre a fundo sobre quem é. 

É preciso estar atento a todas essas 
movimentações e novidades, pois, os 
desafios são muitos e a competitivida-
de para se manter no mercado, como 
uma empresa moderna que lança e 
segue tendências, conseguindo seguir 
uma constante de crescimento com 
clientes que compram seus produtos 
e voltam querendo mais, é grande. 

(*) - RFormado em Sistemas de Informação 
e Tecnologia em Marketing, iniciou sua 
carreira trabalhando com tecnologia e 

Business Intelligence. Atualmente comanda 
o time de Growth & Marketing da UAUBox 

e é responsável pelas áreas de experiência, 
atendimento ao cliente e performance. 

Personalização de serviço é a alma para fidelização do cliente
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 03 de fevereiro de 20216

E le aborda outros mitos em torno do empreen-
dedorismo. “Um desbravador corajoso, alguém 
que não tem medo de encarar nenhum desafio 

e enfrenta tudo para alcançar o sucesso. Contudo, é 
preciso entender que existem muitos clichês e ilusões 
apresentadas em torno do empreendedor atual e deve-
mos entender que todo esse cenário fantástico, muitas 
vezes, não se aplica no dia a dia”, explica.

 
Por isso, ele recomenda esclarecer alguns mitos 

sobre o empreendedorismo e revela que pessoas com 
ideias inovadoras nem sempre fazem com que as coi-
sas aconteçam de maneira simples e instantânea. “O 
objetivo é refletirmos sobre pontos importantes em 
relação a esses mitos e combater ideias erradas que 
podem frustrar pessoas que estão querendo seguir 
por um caminho que nem sempre é tão florido e ilu-
minado”, aponta.

1O empreendedor está atrelado à figura do herói 
- Ter ideias legais e estar em contato constante com 

O empreendedor tem sido visto como a figura heroica no mundo dos negócios, pois é aquele que apresenta insights geniais e, não 
raro, é quem “virou o jogo” e permitiu-se uma grande viagem pessoal e profissional em busca da realização dos sonhos. 

“Será isso mesmo?” pergunta o consultor Kalil Lucena, especialista em networking e sócio fundador da Rede Kai, 
comunidade de empresários que proporciona networking com propósito aos seus membros.

Freepik

3Empreender é para quem tem dinheiro - Exis-
tem muitas pessoas endinheiradas que não praticam 
o empreendedorismo e pessoas em situação menos 
favorecida que se tornam empreendedoras e encontram 
neste caminho uma fonte de renda sustentável. Se a 
pessoa não tem grandes investimentos, não significa 
que não tenha uma grande ideia, uma inovação que 
possa ser promissora financeiramente. 

4Quando se fracassa uma vez, isso sempre se 
repetirá - Grandes empreendedores já fracassaram 
e encontraram o sucesso depois. Porém, errar ou 
fracassar não é, obrigatoriamente, parte do proces-
so para ser um empreendedor de sucesso. Então, é 
importante buscar alternativas de superação e saídas 
para não cometer erros novamente. 

5Empreendedores trabalham e se estressam mais 
- A intensidade do trabalho e do estresse causado não 
tem relação com o empreendedorismo. A escolha da 
profissão e o caminho que as pessoas vão seguir é uma 
decisão individual e cada um fica responsável pelos 
percalços que encontrará em sua trajetória.

 
A grande sacada nesse contexto é entender se: a ati-

vidade exercida tem sido mais prazerosa ou dolorosa? 
Tem dado mais felicidade ou infelicidade? Trazido mais 
bônus ou ônus? Estas questões podem estar ligadas 
ao tipo de negócio escolhido.

6Empreender é legal porque não há chefe - Ser 
líder de si mesmo é o maior desafio que uma pessoa 
pode ter! A questão aqui não é ter chefe ou não ter, o 
ponto focal é você entender que em muitos momentos, 
você será autônomo de suas ações e responsável pelo 
seu desempenho, sucesso, produtividade e resultado.

 
Ter clareza dos obstáculos e das dificuldades encon-

tradas faz com que tenhamos os pés no chão, pois o 
prejuízo emocional resultante de uma decisão infundada 
em uma fantasia de negócio pode ser gigantesco. Um 
empreendedor de sucesso precisa ser protagonista de 
suas ações, organizado e responsável pelos processos. 
- Fonte e mais informações: (www.redekai.com.br).

inovações, não faz do empreendedor um super-herói. 
Até porque a ideia de super-herói é do personagem que 
sempre está à disposição de todos, animado, incansável 
e sábio. Na vida real, o empreendedor não consegue 
estar acessível a todos, a qualquer hora e lugar. Seja 
por por conta de dúvidas, imprevistos e ressignificações 
sobre o trabalho que desenvolve.

2Nenhuma grande ideia sai da cartola - Por mais 
que pareça fácil para alguns, os insights que empre-
endedores têm são fruto de muita concentração, de 
pensamentos, leituras, conversas, ou seja, de trabalho. 
Portanto, é comum para um empreendedor se sentir 
fadigado, sem energia e até mesmo sem ideias.

 
Até chegar a uma ideia final, quantos insights ficam 

soltos e perdidos? E quantos testes dão errado e pre-
cisam ser refeitos? Erros acontecem e fazem parte 
do processo de construção e desenvolvimento. Neste 
sentido, podemos falar que a imagem do empreendedor 
nem sempre deve estar atrelada a certezas.
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

Segundo a pesquisa “Impac-
tos da Covid-19 nas estraté-
gias de transformação digital”, 
desenvolvida pela KPMG, 62% 
dos executivos brasileiros 
entrevistados disseram que a 
sobrevivência das empresas é 
a principal motivação para a 
realização de investimentos 
em transformação digital 
focada na experiência do 
cliente. Outros 38% justificam 
a aplicação da digitalização 
como uma estratégia de longo 
prazo. 

O estudo foi realizado, em 
julho último, e contou com a 
participação de 780 líderes 
de estratégia de transfor-
mação digital de dez países, 
incluindo o Brasil. O relatório 
apontou também que 71% 
dos executivos brasileiros 
entrevistados aceleraram 
elementos estratégicos re-
lacionados à transformação 
digital, moderada ou signifi-
cativamente, como resultado 
da pandemia. Já com relação 
ao orçamento, 67% deles 
afirmaram que aumentaram 
os valores de investimento em 
transformação digital devido 
à nova realidade provocada 
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CNPJ, usando o Recibo 
de Pagamento Autônomo, 
a empresa contratante 
comprova a quitação dos 
serviços prestados pelo con-
tratado, sem caracterizar o 
vínculo CLT (Consolidação 
de Leis Trabalhistas). O RPA 
deve conter os seguintes 
dados: 
	 •	Nome	ou	Razão	Social	e	

CNPJ da fonte pagado-
ra;

	 •	Dados	 do	 profissional	
autônomo: CPF e núme-
ro de inscrição no INSS;

	 •	Dados	detalhados	sobre	
pagamento do servi-
ço prestado, incluindo 
valores bruto e líquido 
com os respectivos des-
contos;

	 •	Nome	 e	 assinatura	 do	
responsável pela empre-
sa, reconhecida como 
fonte pagadora;

	 •	Descontos	 aplicados:	
IRRF, ISS, INSS.

	 •	assinatura	do	responsá-
vel pela fonte pagadora. 

Depois	de	emitir	o	RPA,	
a empresa contratante é 
responsável por recolher 
os impostos, de acordo com 
a legislação vigente. Os 
impostos federais devem 
ser recolhidos em guias 
separadas. IRRF através 
de	DARF,	no	código	0588,	
utilizando o aplicativo Si-
calcweb, da Receita Fede-
ral que calculará o imposto 
automaticamente. O INSS 
deverá ser recolhido na 
Guia da Previdência Social 
(GPS), no código 2100. 
Isso porque a empresa 
recolhe o valor relativo à 
alíquota do contribuinte 
individual e, além dele, 
os 20% devidos por ela 

sobre a remuneração do 
autônomo. 

Ressalta-se que para  re-
colher o Imposto sobre 
Serviço, o ideal é consultar 
a prefeitura do município 
para checar a incidência 
do ISS e obter as orienta-
ções para o recolhimento 
correto. 

Ao emitir o RPA, a empre-
sa deve recolher também a 
Previdência Social Patronal 
em cima do serviço presta-
do. Neste caso, a alíquota é 
de 20% e o prazo para re-
colhimento segue até o 20º 
dia do mês subsequente ao 
do serviço. Caso a empresa 
seja optante pelo Simples 
Nacional, terá apenas o 
repasse do desconto do 
autônomo.

Exposto tudo isso, con-
tata-se que valerá a pena 
utilizar o RPA para for-
malizar a contratação 
de serviços pontuais, ao 
passo que para as empre-
sas, as entregas feitas por 
autônomos e freelancers 
representam uma opor-
tunidade de redução de 
custos e encargos.

A modalidade de con-
tratação temporária, com 
emissão de RPA, oferece 
mais flexibilidade para a 
empresa, que pode definir 
a data de início e fim do 
contrato e prorrogá-lo, se 
preciso. 

A única ressalva é 
o cuidado para que o 
trabalho não se torne 
regular. Somente assim 
a fonte pagadora evita a 
caracterização de víncu-
lo empregatício.

Eduardo Moisés

Recibo de 
Pagamento 

Autônomo: RPA

Fabio Balderrama (*)

Sistemas em nuvem têm obtido cada 
vez mais espaço como aceleradores para 
as  empresas nos últimos anos. 

Porém, com a crise deflagrada pela pan-
demia e a imposição do dito “novo normal” 
(em especial com a instalação definitiva do 
home office para um grande número de co-
laboradores), muitas companhias se viram 
na situação de repensar e repriorizar seus 
planos para a migração de seus sistemas 
convencionais on premise. 

Em particular para sistemas fiscais, os 
recursos entregues por uma solução em 
nuvem representam ganhos significativos 
na eficiência da operação das áreas fiscais, 
entre eles:
	 •	acesso	ao	sistema	a	partir	de	qualquer	

localidade com conectividade à internet;
	 •	a	usabilidade	do	sistema	por	meio	de	

um navegador de internet simples e 

padrão de mercado;
	 •	mudanças	 legais/regras	 tributárias	

refletidas em modo quase automático 
na aplicação por intermédio das atu-
alizações realizadas pelo provedor;

	 •	automação	dos	cálculos	de	tributos;
	 •	recurso	de	autoescalabilidade	da	apli-

cação dentro do ambiente cloud.
A migração dos sistemas para nuvem já 

vinha em crescente discussão nos setores 
contábil e fiscal das empresas de todos 
os segmentos da economia, que buscam 
a digitalização do setor como principal 
instrumento para obter maior eficiência 
operacional, viabilizar uma governança 
ativa do compliance fiscal e dispor de maior 
controle para a mitigação de riscos. 

Soluções em cloud oferecem um interes-
sante custo-benefício quando comparado à 
instalação e à manutenção dos programas 
on	premises.	De	acordo	com	uma	pesquisa	

realizada pela Sogeti, empresa de Serviços 
de Tecnologia e Engenharia da Capgemini, 
75%	das	companhias	afirmam	que	é	possí-
vel aumentar  receita e lucratividade com 
a infraestrutura da nuvem. 

O estudo mostrou, ainda, que 80% das 
organizações entrevistadas já notaram 
aumento de agilidade nos negócios. Nesse 
novo cenário de operação fiscal, conta-se 
ainda com uma centralização das informa-
ções em um único local, tornando os dados 
acessíveis para que todos os colaboradores 
do time fiscal acompanhem as movimen-
tações de forma integrada.

Em 2021, quando ainda conviveremos 
com cenários de incertezas e novos de-
safios, o movimento de migração para 
soluções fiscais em nuvem é uma grande 
aposta de forte tendência a ser priorizada 
pelas companhias.

(*) - É Diretor de Professional Services da Avalara Brasil.

Pandemia acelera utilização da nuvem no setor fiscal

Maioria das empresas prioriza a 
transformação digital para sobreviver
O estudo foi realizado, em julho último, e contou com a participação de 780 líderes de estratégia de 
transformação digital de dez países, incluindo o Brasil

consumidores”, aponta o só-
cio da KPMG. 

No que se diz respeito à 
implementação da estratégia 
de digitalização para melho-
rar a experiência do cliente, 
o relatório mostrou que 47% 
dos executivos brasileiros 
têm como iniciativa principal 
adicionar novas capacidades 
para produtos e serviços di-
gitais. Outros 31% apontaram 
a criação de um modelo de 
negócio digital, enquanto 27% 
pretendem construir platafor-
mas digitais para sistemas que 
gerem relação com o cliente. 

Quando questionados sobre 
as estratégias centradas nos 
clientes, 76% dos executivos 
entrevistados disseram que 
esse aspecto já era considera-
do altamente prioritário antes 
da pandemia. Além disso, 67% 
deles indicaram que, desde o 
início do isolamento social, 
as premissas postas aos usu-
ários, como conectar front, 
middle e back office, foram 
aceleradas e alinhadas aos 
objetivos da transformação 
digital. 

Fonte e outras informações: 
(www.kpmg.com.br) 

pelo isolamento social. 
Entretanto, apenas 33% 

das organizações que eles 
presidem têm como foco uma 
estratégia de digitalização im-
plantada por toda a empresa. 
“O impacto da Covid-19 nos 
negócios está acelerando as 
estratégias e orçamentos rela-
cionados à transformação di-
gital focada no cliente. Trata-
se de um fator positivo, pois os 
empresários veem isso como 
uma oportunidade para criar 
novos modelos de operação 
que têm o consumidor como 
prioridade”, aponta o sócio de 
experiência do consumidor da 
KPMG, Augusto Puliti. 

Em relação às adaptações 
feitas nos modelos opera-
cionais das empresas, as 
principais alterações foram: 
aumento do risco para se-
gurança como problema a 
ser tratado como prioridade 
(28%); necessidade de re-
dução de custos no momento 
atual (26%); perda de receita 
e o desenvolvimento de novos 
canais e formatos de atendi-
mento ao cliente (24%). “Fica 
evidente que a pandemia 
testou os modelos de negócios 
existentes e expôs possíveis 
desafios que incluem o uso de 
canais digitais que respondam 
às novas necessidades dos 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

EVANIEL IGOR ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/331.FLS.265V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (16/01/1999), residente e domiciliado 
Rua Antônio Gandini, 799, bloco C, apartamento 23, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Evaniel Lima da Silva e de Vanessa Priscila Alves dos Santos. JULIANA JAZADJI 
ARAUJO LIMA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV-A-092,FLS.172 VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (15/04/1996), residente e domiciliada Rua São João 
do Cariri, 278, casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Irailson 
Araujo Lima e de Maria Celeste de Souza Jazadji.

MAICON FELIX DA SILVA GARCIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de higiene, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/169.FLS.176V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (11/02/1992), residente 
e domiciliado Rua Anitápolis, 15, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João de Oliveira Garcia e de Quitéria Felix da Silva. ROSEMEIRE MARQUES 
FERREIRA, estado civil divorciada, profissão frentista, nascida no Subdistrito Belenzi-
nho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos 
e sessenta e nove (24/08/1969), residente e domiciliada Rua Manoel Beci Fernandes, 
193, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Marques Ferreira e de 
Ulda de Souza Ferreira.

EDUARDO FRITZ LOPES, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.279 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de maio de mil novecentos e noventa e um (10/05/1991), residente e domiciliado 
Rua Piranguinho, 389, Cidade Centenário, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José 
Roberto Lopes e de Maria Jose Andrade Lopes. GABRIELE CASTILHO SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida no Subdistrito Aclimação, 
nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.113-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (11/01/1994), residente e domiciliada Rua 
Coronel Albert de Rochas D'Aiglum, 171, Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jeovando de Jesus Santos e de Aurea Castilho Santos.

ANTONIO MARCOS ROCHA VIANA, estado civil divorciado, profissão técnico em 
enfermagem, nascido em Cianorte, Estado do Paraná, Cianorte, PR no dia nove de 
novembro de mil novecentos e setenta e três (09/11/1973), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 930, bloco 07, apartamento 02, Colônia, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de José Ivo Viana e de Maria de Lourdes Rocha Viana. JULIANA NERE 
MALHEIROS DE LIMA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e cinco (13/08/1985), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 930, bloco 07, 
apartamento 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Cesar Akira de 
Lima e de Maria de Fatima Malheiros de Lima.

SANDRO DA COSTA CORRÊA, estado civil solteiro, profissão representante de aten-
dimento, nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/062.FLS.127 FERRAZ DE VAS-
CONCELOS/SP), Suzano, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (30/01/1993), residente e domiciliado Rua Tomazzo Ferrara, 392, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandro da Corte Corrêa e de Silvia Aparecida Santos 
da Costa Corrêa. BEATRIZ BARBOSA BESERRA, estado civil solteira, profissão aten-
dente, nascida neste Distrito (CN:LV.A/287.FLS.018-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e sete (25/08/1997), residente e 
domiciliada Rua Guariuba, 385, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Fransueldo Epifanio Beserra e de Ana Paula Soares Barbosa.

MARCELO FERREIRA SILVA, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido em 
Garanhuns, Estado de Pernambuco, Garanhuns, PE no dia vinte de novembro de mil 
novecentos e setenta e seis (20/11/1976), residente e domiciliado Rua Maria das Graças 
dos Anjos, 175, Jardim Angélica, 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, 
SP, filho de Manoel Martins da Silva e de Cicera Alves Ferreira Silva. ANDREIA APARE-
CIDA DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(24/09/1975), residente e domiciliada Rua Praia do Pinhão, 62, Jardim Beatriz, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Adriano de Jesus e de Terezinha Mendes de Je-
sus. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito 
de Guarulhos, neste Estado.

RAFAEL COELHO NEVES, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido no Sub-
distrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.254V-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (20/10/1989), re-
sidente e domiciliado Rua Morubixaba, 762, bloco Brasil, apartamento 84, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Osvaldo Neves e de Marilurdes da Cruz 
Coelho. ALANA APARECIDA RODRIGUES ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida neste Distrito (CN:LV.A/120.FLS.117V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa (04/01/1990), residente e do-
miciliada Rua Mateus Mendes Pereira, 1052, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gutemberg Macedo Almeida e de Fatima Marcelina 
Rodrigues Almeida.

VITOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de expe-
dição, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/289.FLS.175-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e sete (30/09/1997), 
residente e domiciliado Rua Imburana, 125, casa 03, Jardim Beatriz, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josué Gomes do Nascimento e de Rosangela Pereira de Oli-
veira Nascimento. JENIFFER CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/334.
FLS.066-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e nove (10/02/1999), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 105, 
casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Ribeiro de 
Oliveira e de Joyce Alves do Nascimento.

PAULO MARCELO BARBOSA SANTOS, estado civil divorciado, profissão educador 
físico, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil no-
vecentos e setenta (05/04/1970), residente e domiciliado Rua Padre Francisco Tanho, 
210, B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué dos Santos e de Maria 
Nilda Barbosa Santos. DEANA DE SALES PAULA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/078.FLS.044V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de julho de mil novecentos e setenta e cinco (12/07/1975), residente e domiciliada 
Rua Padre Francisco Tanho, 210, B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jacaúna de Sales Paula Neto e de Maria Cristina de Sales Paula.

YURI LOPES LEME ALVES, estado civil solteiro, profissão supervisor de telemarke-
ting, nascido em Mairiporã, neste Estado, Mairiporã, SP no dia três de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (03/09/1994), residente e domiciliado Rua João Soares 
da Silva, 274, Capoavinha, Mairiporã, neste Estado, Mairiporã, SP, filho de Paulo Célio 
Cypriano Alves e de Maria das Graças Lopes Leme. BIANCA RODRIGUES BARDO 
SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de RH, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e cin-
co (14/10/1995), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 34, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner da Silva e de Priscila Rodrigues Bardo. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Mairiporã, neste Estado.

DANIEL RIBEIRO CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.043V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (15/05/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 452, casa 09, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Almeida Carvalho e de Valdenora Ribeiro 
da Silva Carvalho. ALICIA ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.221 BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de dois mil (16/02/2000), residente e 
domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 452, casa 09, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Renilton Trindade Santos e de Veralice Rosa dos Santos.

EDMILSON RAMOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em 
Alagoinhas, Estado da Bahia, Alagoinhas, BA no dia cinco de agosto de mil novecentos 
e setenta (05/08/1970), residente e domiciliado Rua Doutor José Nigro, 21, casa 01, Vila 
Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tomaz Estevam dos Santos e de Cecilia 
Ramos. LUCINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão cuida-
dora, nascida em Apucarana, Estado do Paraná, Apucarana, PR no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (24/01/1968), residente e domiciliada Rua 
Doutor José Nigro, 21, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
de Oliveira e de Maria de Lima Oliveira.

ANTONIO DOMINGUES FERREIRA, estado civil divorciado, profissão mecânico de 
refrigeração, nascido em Campos Gerais, Estado de Minas Gerais, Campos Ge-
rais, MG no dia oito de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro (08/07/1954), 
residente e domiciliado Rua Rio do Veríssimo, 191, casa 01, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingues Ferreira e de Geralda Genuina 
de Jesus. ADRIANA SOUZA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos 
e setenta e nove (31/07/1979), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 191, 
casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tertuliano Gonçalves 
da Silva e de Celina Souza da Silva.

KEVIN MALAFAIA OZAKI, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/356.FLS.277-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
outubro de mil novecentos e noventa e nove (21/10/1999), residente e domiciliado Rua 
Barralhara, 155, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Agnaldo Kaoru Sagazzi Ozaki e de Rosangela Malafaia Ozaki. REBECA RO-
CHA ANDRADE CUNHA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Aracaju, 
Estado de Sergipe, Aracaju, SE no dia seis de novembro de dois mil e três (06/11/2003), 
residente e domiciliada Rua Coroatá, 348, apartamento 14, Jardim Hercilia, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filha de Everton Silva Cunha e de Andréa Rocha Andrade Cunha.

LUAN MARTINS LEOCADIO, estado civil solteiro, profissão operador de maquinas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.224 MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de julho de mil novecentos e noventa (12/07/1990), residente e domici-
liado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1082, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Sergio Leocadio e de Neusa Geralda Leocadio. PRISCI-
LA MOREIRA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de 
compras, nascida neste Distrito (CN:LV.A/180.FLS.151 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e três (23/04/1993), residente 
e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1142, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Estevão dos Santos e de Irlene Moreira 
Andrade dos Santos.

WANDERLEY WAGNER DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.237-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (02/11/1989), re-
sidente e domiciliado Rua Jardel Filho, 176, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wanderley Wagner da Silva e de Maria Cristina da 
Silva Queiroz. ALINE SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/257.FLS.023-2º SUBDISTRITO DE SANTOS/
SP), Santos, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e nove (20/07/1989), 
residente e domiciliada Rua Jardel Filho, 176, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elson José da Silva e de Jucelia Santos 
Oliveira da Silva.

VANDSON MICHEL SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão fiscal de 
prevenção de perdas, nascido em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.045-1º 
OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia dezesseis de novembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (16/11/1984), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 129, 
casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vandil-
son Bernardino Papa de Jesus e de Edileuza da Silva Santos. DANIELLE GOMES 
SCALCO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(01/04/1989), residente e domiciliada Rua Ibiajara, 129, casa 02, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Scalco e de Edilene Gomes 
Scalco.

RUBENS BUENO, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido no Sub-
distrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.014-SANTANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e cinquenta e oito (28/07/1958), 
residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 303, apartamento 13-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bueno 
e de Mercedes da Silva Bueno. MARISA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Pau-
lo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e cinquenta e oito (07/10/1958), 
residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 367, apartamento 53-A, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar de Oliveira 
e de Maria Elze de Oliveira.

WANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motoris-
ta, nascido em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/016.FLS.141-1ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), São Gonçalo, RJ no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (18/02/1979), residente e domiciliado 
Rua Nossa Senhora das Candeias, 221, casa 04, Vila Santa Teresinha, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Anibal de Oliveira Filho e de Alda Rodrigues de Oliveira. 
FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão promotora de 
vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/158.FLS.258-TUCURUVI/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta (31/03/1980), 
residente e domiciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 221, casa 04, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira dos Santos e de 
Izabel Ferreira dos Santos.

LEONARDO DE MORAES PUJOL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te geral, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/310.FLS.190-ITAQUERA/
SP), Santo André, SP no dia sete de março de mil novecentos e noventa e oito 
(07/03/1998), residente e domiciliado Rua Cardo Limão, 24, Vila Verde, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Mario Pujol da Silva e de Geane Rodrigues de Moraes. 
NATHALIA COSTA GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/536.FLS.253-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(19/12/1999), residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 90, Vila Verde, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Wader Augusto Pereira de Brito Gomes e de Sandra 
Costa Gomes.

ANDERSON DOS SANTOS MENDES BATISTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/060.FLS.034-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (08/05/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Isaías Coelho, 41, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Geasi Mendes Batista e de Cicera Aparecida dos Santos. GABRIELA SOARES 
SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/259.FLS.138-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil 
novecentos e noventa e seis (09/08/1996), residente e domiciliada Rua Isaías Coelho, 
41, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jessé da Silva Santos e de Eliane 
Aparecida Soares Santos.

CICERO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão lavrador, nascido em Queiroz, 
neste Estado (CN:LV.A/008.FLS.104-QUEIROZ/SP), Queiroz, SP no dia vinte e cin-
co de julho de mil novecentos e sessenta (25/07/1960), residente e domiciliado Rua 
Goiatá, 160, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Pedro da Silva e de Rosa Maria da Silva. RAIMUNDA DE SANTANA AN-
SELMO, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São Raimundo Nonato, Es-
tado do Piauí, São Raimundo Nonato, PI no dia nove de setembro de mil novecentos 
e cinquenta e três (09/09/1953), residente e domiciliada Rua Goiatá, 160, casa 03, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hipolito Santana e 
de Joana de Santana dos Passos.

ANILTO FLORENCIO DE SANTANA, estado civil divorciado, profissão vigilante, nasci-
do em Firmino Alves, Estado da Bahia, Firmino Alves, BA no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e setenta e três (18/01/1973), residente e domiciliado Avenida Padre Gregó-
rio Mafra, 135, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José Santana 
e de Maria Florencia de Jesus. MARIA SELMA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida em Inhambupe, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.
FLS.286 INHAMBUPE/BA), Inhambupe, BA no dia vinte e dois de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e um (22/02/1981), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório 
Mafra, 135, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira dos Santos 
e de Maria Ferreira dos Santos.

ROGERIO BELLARMINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão representante 
de negócios, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dois de agosto 
de mil novecentos e setenta e sete (02/08/1977), residente e domiciliado Rua Venân-
cio Lisboa, 327, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Bellarmino da Silva e de Inês Bellarmino da Silva. LILIAN CARMEN VIEIRA, 
estado civil divorciada, profissão professora, nascida no Subdistrito Jabaquara, nes-
ta Capital, São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e setenta e cinco 
(09/04/1975), residente e domiciliada Rua Venâncio Lisboa, 327, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mário Claudio Vieira e de Maria do 
Socorro Pereira.

ROGÉRIO DA COSTA DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão professor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos 
e setenta e seis (22/03/1976), residente e domiciliado Rua Rio Uruú, 15, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Fidelsino Lima de Sousa e de Maria Costa dos Anjos. 
MARIA DO ROSÁRIO VALENTIM FERREIRA, estado civil divorciada, profissão peda-
goga, nascida em Senador Pompeu, Estado do Ceará, Senador Pompeu, CE no dia 
dois de agosto de mil novecentos e setenta e três (02/08/1973), residente e domiciliada 
Rua Rio Uruú, 15, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Justino 
Ferreira e de Cecilia Valentim Ferreira.

DANIEL APARECIDO MARTINS LOPES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/129.FLS.263-SU-
ZANO/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos 
e noventa e três (22/06/1993), residente e domiciliado Rua Caçador Narciso, 138, 
Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carmo Gonçalves Lopes e de 
Marcia Martins. ELITÂNIA QUIRINO FEITOSA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Chã Preta, Estado de Alagoas (CN:LV.A/06.FLS.134-DISTRITO DE 
ÁGUA DE MENINOS/TEOTÔNIO VILELA/AL), Chã Preta, AL no dia vinte de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e um (20/02/1991), residente e domiciliada Rua 
Caçador Narciso, 138, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Quirino da Silva e de Maria Helena Feitosa.

THIAGO VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, (CN:LV.A/060.FLS.170-
CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta 
e sete (08/08/1987), residente e domiciliado Rua José Dias Velho, 376, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Ribeiro e de Maura 
Maria Lima de Oliveira. GEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são secretária, nascida no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/021.FLS.003-BRÁS/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(17/09/1992), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 376, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cloves Dias dos Santos e de 
Selma Aparecida de Oliveira.

RICHARD CESARE DOS SANTOS LIMA, estado civil divorciado, profissão ana-
lista performance, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de 
junho de mil novecentos e noventa e um (08/06/1991), residente e domiciliado Rua 
Carlo Bibiena, 201, Vila Mara, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos 
da Silva Lima e de Rosana Cesare dos Santos. MICHELLE BRITO SILVA, estado 
civil solteira, profissão especialista de treinamento e desenvolvimento, nascida 
no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/272.FLS.97-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (18/02/1987), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4615, Vila Ta-
quari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ribeiro Silva e de Maria Socorro 
de Brito Silva.

ADALTON PEREIRA GOMES DAMACENO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/131.FLS.015-ER-
MELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco (15/05/1995), residente e domiciliado Rua Rock Estrela, 
29, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Washington Luis Damaceno e de Francilene Pereira Gomes Damaceno. TAINÁ 
DOS ANJOS SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/265.FLS.128 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (16/09/1995), re-
sidente e domiciliada Rua Rock Estrela, 29, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Donizete dos Anjos Silva e de Katia Karina 
Rosa dos Anjos Silva.

WANDERLEY VILLALBA FERRAREIS, estado civil solteiro, profissão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/064.FLS.259 VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(22/10/1998), residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 359, bloco C, apar-
tamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Italo Silva Ferrareis e de Elisangela Villalba Ferrareis. EVELYN MAMEDE DOS 
SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/391.FLS.132-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (12/01/1995), residente e domiciliada Rua José Carlos Mastromonico, 173, 
casa 01, Jardim Planalto, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Euclides Mamede 
da Silva Neto e de Angela Maria dos Santos Silva.

BRUNO CORREIA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão gerente, nascido no Sub-
distrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.34 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa (14/02/1990), residente e domiciliado 
Rua Professor Leonardo Van Acker, 108, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves de Lima e de Edna Correia de Lima. LAYZA 
ROBERTA PEIXOTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/79.FLS.125-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e seis (24/09/1996), 
residente e domiciliada Rua Professor Leonardo Van Acker, 108, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Henrique dos Santos e de Ju-
liana Mara Peixoto.

ODIRLEY PEREIRA BOTELHO, estado civil solteiro, profissão engenheiro eletri-
cista, nascido em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/004.
FLS.216-PEDRO GOMES/MS), Campo Grande, MS no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (15/01/1984), residente e domiciliado Rua Alfredo 
Ricci, 61, apartamento 34-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira de Oliveira e de Elza Botelho de Oliveira. 
AMANDA PARDIM FREZARINI, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Ribeirão Pires, neste Estado (CN:LV.A/073.FLS.077-RIBEIRÃO PIRES/SP), Ri-
beirão Pires, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e seis (07/07/1986), 
residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 61, apartamento 34-A, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Roberto Frezarini 
e de Neuza Pardim Frezarini.

HENRIQUE SANDRO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e cinco (25/10/1995), residente e domiciliado 
Rua General Moreira Couto, 387, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sandro Aparecido da Silva e de Katilde Gomes. JIDERLAINE BARBOSA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e nove (29/12/1999), residente e domiciliada Rua Bertioga, 395, Jardim 
Pinheiro, Poá, neste Estado, Poá, SP, filha de Jose Carlos Vieira da Silva e de Celia 
Maria Barbosa. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Poá, neste Estado.

MARCELO PINHEIRO DA PATRIA, estado civil solteiro, profissão gerente de loja, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/181.FLS.217-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e três (20/04/1993), residente e 
domiciliado Rua Paina, 45, bloco 03, apartamento 23-B, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Custodio Farias da Patria e de Maguinolia Pinheiro Sou-
za. SIMÉIA VIEIRA DE MATOS, estado civil solteira, profissão coordenadora de 
eventos, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/231.FLS.216 ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (21/03/1995), residente e domiciliada Travessa Antônio Angeleri, 09, casa 
02, Fazenda da Juta, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Guilhermina Vieira 
Matos de Oliveira.

ROBERTO FERREIRA RAFAEL, estado civil divorciado, profissão auxiliar de em-
balagem, nascido em Caieiras, neste Estado, Caieiras, SP no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (13/02/1986), residente e domiciliado Rua Duque 
de Caxias, 40, A, casa 01, Jardim Vitória, Caieiras, neste Estado, Caieiras, SP, fi-
lho de Luiz Carlos Rafael e de Francisca Ferreira de Oliveira. TÂNIA REGINA RO-
DRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa 
e um (13/03/1991), residente e domiciliada Rua Inauini, 413, casa 02, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Aparecido de Oliveira e 
de Isabel Cristina Rodrigues da Silva.

DAVI SPINELLI MARTINS, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/335.FLS.251V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de 
mil novecentos e noventa e nove (02/03/1999), residente e domiciliado Avenida Líder, 
3167, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emerson Gomes Mar-
tins e de Katia Spinelli de Morais. ADRIELLE KAUENE DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão assistente de anatomia, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/217.
FLS.132 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos 
e noventa e nove (09/01/1999), residente e domiciliada Avenida Líder, 3167, casa A, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Augusto da Silva e de 
Valeria da Silva.

LUCAS LUCIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/155.FLS.027 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e um (24/12/1991), residente 
e domiciliado Rua Paricá da Várzea, 210, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Irene Luciana dos Santos. CAROLAI FERREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/286.
FLS.209-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos 
e noventa e sete (04/08/1997), residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 213, Vila 
Verde, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Claudemir Ferreira dos Santos e de Marta 
dos Santos.

BRUNO DE ALMEIDA BRASILIENSE, estado civil solteiro, profissão conferente, nas-
cido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.291-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(22/10/1993), residente e domiciliado Rua Edgar Codazzi, 42, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Augusto Brasiliense e 
de Patricia de Almeida. MARIA EDUARDA DE FREITAS RICARDO, estado civil soltei-
ra, profissão recepcionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/256.FLS.191 PE-
NHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa 
e nove (10/06/1999), residente e domiciliada Rua Edgar Codazzi, 42, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Ricardo e 
de Dircelene Ribeiro de Freitas.

RAFAEL DE SOUZA ALVES, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/192.FLS.112 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (15/11/1993), residente e domiciliado 
Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco B, apartamento 71, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Paulo Alves dos Santos e de Dalva de Souza Santos. SIMONE LIMA FELIX, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida em Propriá, Estado de Sergipe (CN:LV.A/16.
FLS.45-PORTO REAL DO COLÉGIO/AL), Propriá, SE no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (22/09/1985), residente e domiciliada Rua Lagoa do 
Campelo, 66, bloco B, apartamento 71, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Romilton 
Felix e de Gerusa Lima Felix.

GABRIEL VICTOR DA COSTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/228.FLS.130 GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e nove 
(21/06/1999), residente e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 1, C, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosemeire Holanda da Costa. GA-
BRIELE CAJAÍBA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/159.FLS.033-1º OFÍCIO DE ITABUNA/
BA), Itabuna, BA no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(05/02/1999), residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 187, casa 02, Jardim 
Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir José dos Santos e de Gil-
daci Cajaíba dos Santos.

THIAGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/092.FLS.005-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de agos-
to de mil novecentos e oitenta e seis (11/08/1986), residente e domiciliado Rua José 
Arigó, 01, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jose Luiz de Oliveira e de Aparecida do Carmo Marim Oliveira. LUCINÉSIA 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/075.FLS.289-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de 
mil novecentos e oitenta e quatro (28/06/1984), residente e domiciliada Rua José Arigó, 
01, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jandira Moreira dos Santos.

JEFFERSON SILVA SOUZA, estado civil divorciado, profissão empresário, nasci-
do em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezessete de junho de 
mil novecentos e setenta e oito (17/06/1978), residente e domiciliado Rua Etelvino 
Gama Sobrinho, 02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Givaldino 
Souza e de Margarete Silva Souza. SILZA AMARO VIEIRA, estado civil divorcia-
da, profissão cuidadora, nascida em Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia, 
Presidente Jânio Quadros, BA no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e três (19/12/1983), residente e domiciliada Rua Etelvino Gama Sobrinho, 02, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Vieira e de Aquilina 
Amaro Pena.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Como usar o melhor 
das inteligências?

Com o avanço da 
tecnologia, a velocidade 
das informações e da 
conectividade, ficou 
ainda mais evidente 
a necessidade de 
transformação nas 
empresas

Mesmo aquelas mais 
tradicionais, foram 
conduzidas a que-

brar paradigmas e pensar 
em novas soluções, culturas, 
formatos de trabalho e ferra-
mentas. A chamada quarta 
revolução industrial está 
transformando a produção, 
comunicação, mobilidade, 
análise de dados, negociação 
e saúde, além da própria 
gestão de pessoas. Muitas 
empresas e atividades deixa-
rão de existir nos próximos 
anos. Novas habilidades vão 
se impor sobre as habilidades 
tradicionais e grande parte 
do uso da inteligência tradi-
cional será transferida para 
máquinas e softwares 

Entretanto, a quantidade 
de empresas que fecham as 
portas por problemas de ges-
tão, o aumento de casos de 
estresse e ansiedade em todo 
mundo abre espaço para uma 
discussão: a da relação da In-
teligência Artificial (IA), que 
move esta quarta revolução 
industrial, com a Inteligência 
Emocional (IE). Mas e agora, 
como utilizar o melhor delas? 
Ao lado dos algoritmos e das 
máquinas, a IA é capaz de si-
mular a capacidade humana 
de raciocinar, tomar decisões 
e resolver problemas. E ela 
vai além, ao reduzir jornadas, 
indicar botões preferidos e 
aumentar a produtividade e 
agilidade de um trabalho ou 
atividade. 

Os maiores avanços dentro 
dessa inteligência acontecem 
na percepção e cognição 
dos sistemas. Junto disso, 
o reconhecimento por voz e 
análise de sentimentos tam-
bém vêm se desenvolvendo 
a passos largos. Exemplos 
disso são a Siri, Alexa, Google 
Assistant, alguns controles 
de TV ou tecnologias mais 
“industriais”, como os servi-
ços de machine learning das 
chamadas big techs (IBM, 
AWS, Huawei, etc). Um 
estudo realizado por James 
Landay, cientista de compu-
tação de Stanford, concluiu 
que o reconhecimento de voz 
já é cerca de três vezes mais 
rápido do que digitar em um 
celular. 

Já a IE é a capacidade de 
identificar, racionalizar e 
organizar as emoções, ava-
liar os próprios sentimentos 
e os dos outros e, mais do 
que isso, lidar com eles com 
sabedoria. Segundo um le-
vantamento realizado pela 
ONU, sobre dez habilidades 
do futuro, a Inteligência 
Emocional aparece na 5ª 
posição e, segundo alguns 
pesquisadores, a IE está de 
braços dados com o sucesso 
pessoal e profissional, já 
que ela também virou uma 
característica competitiva no 
mercado de trabalho. 

Pessoas emocionalmente 
inteligentes têm caracterís-
ticas em comum, são mais 
confiantes, empáticas, moti-
vadas, possuem consciência 
de atitudes, relacionam-se 
e se comunicam de modo 
mais equilibrado e encaram 
situações difíceis com mais 
assertividade. A grande 
questão que se coloca então 
é como encontrar o equilíbrio 
adequado entre estas duas 
maneiras de se relacionar 
com os problemas reais da 
vida: a tomada de decisão, o 
uso do nosso tempo, a realiza-
ção de atividades, a produção 
e o relacionamento com as 
pessoas e a gestão/RHs. 

Evidentemente, não temos 

espaço aqui para discutir 
cada um desses campos. 
Por isso, minha intenção é 
trazer alguns insights ape-
nas para uma das atividades 
essenciais da Administração 
de Recursos Humanos nas 
empresas, a do recrutamento 
e seleção de pessoas, campo 
que vem sendo invadido por 
tecnologias ligadas à IA. Sis-
temas e ferramentas que uti-
lizam Inteligência Artificial 
ajudam a, não apenas encon-
trar as melhores pessoas para 
as diversas atividades, mas 
permitem também construir 
trajetórias mais adequadas 
para encontrar os melhores 
colaboradores. 

O aprendizado da máquina 
pode ser utilizado não apenas 
para escolher os candidatos 
com as habilidades técnicas 
mais adequadas, mas tam-
bém para evitar vieses de 
qualquer natureza, frequen-
tes nos algoritmos tradicio-
nais. Além disso, algoritmos 
também ajudam a analisar 
sentimentos a partir da in-
teração com os indivíduos 
e alertar para eventuais 
dificuldades da empresa 
ou do candidato vindas do 
âmbito das emoções (IE). A 
importância de combinar IA 
com IE no mundo da gestão 
deve considerar dois dos fa-
tores mais importantes para 
o mundo dos negócios: o do 
desempenho e o da inovação. 

Frequentemente, o de-
sempenho está associado 
à excelência na execução, 
à disciplina nos processos, 
que são frutos da repetição, 
do aperfeiçoamento e do 
que estudiosos denominam 
melhoria contínua. Este é, 
sem dúvida, o grande e prin-
cipal campo da Inteligência 
Artificial. Por isso, medimos 
grande parte dos efeitos da 
IA em termos de redução de 
tempo para execução de ta-
refas, desde as mais simples 
de uma linha de produção até 
atividades mais complexas, 
como a da redação de uma 
peça jurídica ou análise de 
uma tomografia computa-
dorizada. 

Também avaliamos a IA 
por sua capacidade de acer-
tar mais ou errar menos, 
independente do campo 
de aplicação. Por sua vez, 
a inovação está associada 
a outras competências, a 
maioria delas ainda mui-
to próprias dos humanos, 
apesar das investidas da IA 
neste campo também. Trata-
se de competências ligadas 
à capacidade de reagir ao 
imprevisto, capacidade de 
criar e pensar diferente, 
bom senso e capacidade de 
abstrair. 

Este é o campo da Inteli-
gência Emocional e ela está 
relacionada à tomada de de-
cisão em momentos difíceis, 
à resolução de problemas 
muito complexos e que 
exigem olhar para o futuro 
com quase nenhuma base do 
passado e, em última análise, 
em como melhor aproveitar-
se da própria Inteligência 
Artificial. Até onde a Inteli-
gência Artificial vai substituir 
funções hoje humanas? Até 
onde a Inteligência Emo-
cional pode contribuir para 
um melhor uso da IA? A 
este ponto, já assistimos a 
IA criar emoções, portanto, 
agora temos que equilibrar as 
vantagens das ferramentas e 
saber como extrair o melhor 
de cada inteligência em nosso 
negócio. 

O grande desafio do sé-
culo não seja talvez apenas 
investir em inovação, em 
tecnologia ou apenas em 
pessoas, mas sim, em equi-
librar e aperfeiçoar tantas 
possibilidades que já temos 
diante de nós. 

(*) - É CEO da Connekt e Doutor 
em Psicologia Social. 

Celson Hupfer (*)

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

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

O pretendente: SERGIO MASSAO AGUENA, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/05/1968, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Tae Aguena e de Shinse Aguena. A pretendente: MA-
RIA DO SOCORRO FERREIRA MOREIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Taperoá, PB, data-nascimento: 05/05/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Pedro Moreira e de Maria Dolores Ferreira Moreira.

O pretendente: ALEXANDER QUINTEROS COSSIO, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 26/10/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Remberto Quinteros Inturias e de Anastacia Cossio Guzman. A 
pretendente: YESICA MIRANDA PEDRAZA, profissão: costureira, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 04/02/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Eusebio Miranda Perez e de Vicenta Pedraza Quiruchi.

O pretendente: CHARLES ANDERSON DOS SANTOS, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos dos Santos e de Zélia Molina dos 
Santos. A pretendente: ELENITA SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1984, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Ednaldo Alves de Oliveira e de Miguelita Souza dos 
Santos.

O pretendente: BRUNO SANTOS SOUZA, profissão: supervisor de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Elzimar Moreira Souza e de Veraneuza Leandro dos 
Santos. A pretendente: MÁRCIA PENA VIANA, profissão: supervisora de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 07/01/1997, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jesuina Pena Viana.

O pretendente: KAUAN DA COSTA LIMA, profissão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/2001, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Ferreira Lima e de Ivonilda Rosa da Costa. A pretenden-
te: JOYCE CAROLINA AGUIAR, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/2000, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Erika Vanessa Aguiar.

O pretendente: ROBSON SANTANA MOTA, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ivanei Barbosa Mota e de Ana Maria de Santana. A pretendente: 
GISELE DENISE FERREIRA DE MORAES, profissão: micropignentadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1991, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Sergio Bueno de Moraes e de Sândra Regina 
Ferreira de Moraes.

O pretendente: GUILHERME HERNANDES DA COSTA SILVA, profissão: farmacêu-
tico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wladimir da Costa Silva e de Arcilene 
Hernandes da Costa Silva. A pretendente: MARÍLIA CASTRO GONÇALVES, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reinaldo de Oliveira 
Gonçalves e de Maristela Bonamine de Castro Gonçalves.

O pretendente: WESLEY SANTANA DE CASTRO, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Jorge de Castro e de Maria de 
Lourdes Santana de Castro. A pretendente: GISELE APARECIDA DA SILVA, profissão: 
controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 26/02/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdir Aparecido 
da Silva e de Maria Pereira do Nascimento.

O pretendente: KENNEDY ALMEIDA BATISTA DA SILVA, profissão: desenvolve-
dor de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/2001, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adriel Batista da Silva 
e de Tatiane Almeida Silva. A pretendente: SAMIRA NEVES DANTAS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/2003, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Juraci Ferreira Dantas e de Janete 
Cristina das Neves Dantas.

O pretendente: VINICIUS SANTOS LIMA, profissão: laminador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edvaldo Rodrigues Lima e de Marilene Ramos Santos. A preten-
dente: KATHLEEN SANTANA SILVA, profissão: analista de crédito, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Lidiana Santana Silva.

O pretendente: NÍCOLAS MONTEIRO PIMENTEL, profissão: vigilante escolta armada, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/09/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renin Monteiro Pimentel e de Agda 
Ferreira da Silva Pimentel. A pretendente: GABRIELLE SOUZA SABINO DA SILVA, 
profissão: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nasci-
mento: 24/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arismário Sabino 
da Silva e de Maria Bernadete de Souza.

O pretendente: GUSTAVO CASSARÁ DE ALMEIDA, profissão: técnico informática, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Mauricio Filho e de Suzi Marina Cassará. 
A pretendente: LARISSA MENDES VIANA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Valdemar Mendes Viana Filho e de Maria Concebida Mendes 
Viana.

O pretendente: VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA COSTA, profissão: aplicador de re-
sinas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Charles Oliveira Costa e de Adriana 
Ana Costa Rodrigues. A pretendente: LETICIA TAINA DE LIMA OLIVEIRA, profissão: 
arrematadeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Julio Cesar de Oliveira 
e de Andreia de Lima Andrade.

O pretendente: RAFAEL ROBERTO DA COSTA CHAGAS, profissão: consultor de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elizeu Chagas e de Neide Rodrigues da 
Costa. A pretendente: THAMYRES PINHEIRO SUZUMURA, profissão: fotógrafa, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Kenji Suzumura e de Maria Aparecida 
Pinheiro.

O pretendente: JOSÉ CLAUDIO DA SILVA JÚNIOR, profissão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 09/05/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Claudio da Silva e de Maria Goretti da Silva. A preten-
dente: TAUANA ROSA DA SILVA, profissão: aux.de cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 26/12/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Rosa da Silva e de Vandeilza dos Santos Silva.

O pretendente: RAFAEL FREITAS SANTOS, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/01/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Lourenço de Freitas Neto e de Maria de 
Lurdes Rosa dos Santos. A pretendente: SIRLENE DO BONFIM PEREIRA, profissão: 
bacharela em direito, estado civil: solteira, naturalidade: Santo Amaro, BA, data-nasci-
mento: 05/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Assis 
Pereira e de Neusa do Bomfim Pereira.

O pretendente: HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel dos Santos Cavalheiro e de Simone de 
Matos Serafim Cavalheiro. A pretendente: MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ariosvaldo Alves de 
Almeida e de Andreia Rodrigues de Lima.

O pretendente: JOSIAS DE SOUZA MARQUES, profissão: garçom, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ediçon Pereira Marques e de Noemia Vieira de Souza. A 
pretendente: AMANDA DE ALMEIDA SOUZA COSTA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/2001, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Rogerio de Almeida Costa e de Angelica Claro de 
Souza Costa.

O pretendente: RAUL SANCHES MARTINS, profissão: técnico de refrigeração, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Sanches Martins e de Solange Regina 
Tavares Martins. A pretendente: REBECA SANTOS MARQUES, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roudilson Nogueira Marques e de 
Gildene dos Santos Marques.

O pretendente: CESAR SAKAKIBARA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1984, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Dario Sakakibara e de Elinete Carvalho França. 
A pretendente: JACQUELINE DIAS CASERTA, profissão: bancária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Caserta Junior e de Adriana 
Marli Dias.

O pretendente: BRUNO DE SOUZA MENEZES, profissão: corretor de imóveis, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio de Oliveira Menezes e de Marise 
Newma de Souza Menezes. A pretendente: THAIANE FIGUEIRA MININEL, profissão: 
auxiliar operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eliseu Mininel Junior e 
de Dulcimar Figueira Mininel.

O pretendente: KLEYTON MEDEIROS NUNES, profissão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapetim, PE, data-nascimento: 13/03/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Claudionor Nunes e de Maria Graciete 
Medeiros Novo. A pretendente: JEANE NUNES DA SILVA, profissão: passadeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/07/1984, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josimar Torquato da Silva e de Maria 
Saturno Nunes.

O pretendente: WALLACE GONÇALVES ALVES, profissão: analista de suporte téc-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero Francisco Alves e de Vera 
Lucia de Lima Gonçalves. A pretendente: GABRIELLA SOARES GOMES PEREIRA, 
profissão: assistente de diretoria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 19/05/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francis-
co Gomes Pereira e de Elisete da Silva Soares.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO BESSA PRADO, profissão: técnico contabilidade, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/11/1975, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antenor Prado e de Maria Aparecida 
Bessa Prado. A pretendente: ELAINE DE SOUZA SANTOS, profissão: agente de saú-
de, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hermenegildo Rodrigues dos Santos 
e de Teresinha Saturnino Souza dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DOS REIS FILHO, profissão: aux.de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 04/11/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Reis e de Juracy Bezer-
ra da Silva. A pretendente: ROSIMEIRE APARECIDA MORAES DE LIMA, profissão: 
aux.de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/02/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Moraes de Lima 
e de Eunice de Almeida Lima.

O pretendente: LUCAS SILVA OLIVEIRA, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ivan Franca Oliveira e de Antonia Maria Gomes da Silva Oliveira. A 
pretendente: ELIZABETH BEATRIZ COSTA FREITAS, profissão: op.de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Marques de Freitas e de Rosana 
de Jesus Pires Costa Freitas.

O pretendente: REINALDO SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Isaac José da Silva e de Anailda da Silva. A pretenden-
te: FLÁVIA APARECIDA SANTIAGO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Tiago, MG, data-nascimento: 28/09/1981, residente e domicilia-
da em SP, filha de Antonio Sebastião Santiago e de Maria das Graças de Sousa 
Santiago.

O pretendente: FERNANDO LEVINO HONORATO PEREIRA, profissão: con-
ferente, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/01/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Levino Pe-
reira e de Rosimeire Honorato Santos. A pretendente: TAYNARA ELISA GOMES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Caraguatatuba, SP, data-nas-
cimento: 06/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Juliana 
Aparecida Gomes.

O pretendente: NNAMDI CHISOM NWAELE, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Port Harcourt - Nigéria, data-nascimento: 29/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Emmanuel Nwaele e de Florence Nwaele. A pre-
tendente: KAROLINE ANTUNES DE MOURA BRITO, profissão: promotora de eventos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 05/11/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nilton Messias de Moura Brito e de Margareth 
Rose Antunes Marques.

O pretendente: ITALO CAIO SANTANA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ismael Santana da Silva Filho e de Marcia Aparecida 
Alves Pinto Santana da Silva. A pretendente: ALINE DE CASTRO LOPES DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nailton Lopes da Silva e 
de Lucrecia Castro Costa Silva.

Em alguns casos, misturar tipos 
diferentes de café pode ter como 
objetivo reduzir o custo da ma-

téria-prima, agregando grãos de pior 
qualidade e menor preço, inclusive da 
variedade robusta, para diminuir o valor 
médio de um lote. 

Não é o caso da empresa italiana illy-
caffè, que defende a utilização do blend 
para atingir a “perfeição” que apenas 
a combinação dos melhores cafés ex-
clusivamente da espécie arábica pode 
oferecer. “Cada região pode produzir 
excelentes cafés. No entanto, por conta 
de suas condições peculiares de clima, 
altitude e outros fatores locais, cada 
país produz cafés com características 
específicas e muito marcantes. 

Em alguns, sobressai o tom floral; em 
outros, o caramelo; em outros ainda, a 
acidez ou o corpo marcados, ou mesmo 
notas de chocolate, por exemplo”, ex-
plica Frederico Canepa, diretor-geral da 
illycaffè no Brasil. Segundo o executivo, 
a bebida perfeita é resultado do equilí-
brio entre todas essas características 
marcantes, algo possível de se alcançar 
apenas com uma combinação entre grãos 

O que é o blend de um café?
Muito se fala em blend, ou seja, uma combinação entre diferentes tipos de café, mas do que se trata exatamente 
esse conceito e para que ele serve?

completo das melhores características 
de cada café arábica; seu aroma, corpo 
e sabor mantêm-se inalterados através 
dos anos e em todos os locais do mundo 
onde é servido, e sua qualidade é sempre 
preservada através de um exclusivo sis-
tema de pressurização das embalagens”, 
diz Canepa.

A empresa italiana compra sua matéria
-prima em mais de uma dúzia de países, 
sendo que o Brasil responde por mais da 
metade dos grãos usados no blend. A illy-
caffè inclusive abriu recentemente uma 
loja em São Paulo (Rua Haddock Lobo, 
1497), onde os clientes podem conferir 
essa combinação nos produtos da marca.

A receita dinâmica citada serve para 
compensar nuances de qualidade cau-
sadas por eventos climáticos nos países 
de origem, permitindo mudanças no per-
centual de cada componente para atingir 
sempre o mesmo resultado. “O sabor 
do blend único illy, portanto, é sempre 
idêntico; hoje no Rio de Janeiro, 10 anos 
atrás em Tóquio ou daqui a 10 anos em 
Nova York, a experiência maravilhosa de 
saborear o café perfeito é e será sempre 
a mesma”, afirma Canepa (ANSA).

do tipo arábica de diferentes origens. 
“Há muitos anos, o blend único illy é 

composto de nove ingredientes que, atra-
vés de uma receita dinâmica, resultam no 
que a família illy considera o amálgama 

fr
ee

pi
k

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 F
42

E-
16

38
-2

7C
7-

7D
48

.


