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Assim como a GDPR - General Data Protection Regulation (ou 
Regulamento Geral de Proteção de Dados) aplicada em território 
europeu, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), instituída em 
todo o território nacional, busca abordar a segurança e a proteção 
de dados pessoais utilizados por empresas ou organizações gover-
namentais.   

O que aprendemos com a Lei Geral 
de Proteção de Dados?

Uma grande tendência para casas que se adequam à tecnologia são as 
smart homes, ou mais conhecidas como casas inteligentes. São residências 
que combinam sistemas de segurança, iluminação e eletrodomésticos 
que se comunicam entre si por comandos. Estes dispositivos podem ser 
controlados por voz ou via aplicativo através de tablets, computadores e 
smartphones. Houve um crescimento nos últimos anos referente às op-
ções de dispositivos e ecossistemas de controle de automação, o que tem 
tornado o recurso da inteligência artificial cada vez mais acessível.   

Casa tecnológica: Sete dicas para transformar 
sua residência em uma "smart home"

O WhatsApp tem atingido números simbólicos nos últimos anos tanto 
no Brasil quanto fora dele. Em 2020, a empresa anunciou que ultra-
passou a marca de 2 bilhões de usuários em todo o mundo e, segundo 
pesquisa publicada pela Panaroma Mobile Time/Opinion Box no mesmo 
ano, o aplicativo já está instalado em 99% dos celulares no país. Com 
tanto alcance, a plataforma se tornou terreno fértil para milhões de 
empreendedores que buscam conquistar vendas em seus negócios, mas 
novas funcionalidades como WhatsApp Business e WhatsApp Pay.  

Vendas pelo WhatsApp: as cinco dúvidas 
comuns entre empreendedores

Foto de Anna Shvets no Pexels

Negócios em Pauta

Mulher Mais Admirada
Quem é a mulher brasileira, conhecida publicamente, que você mais 

admira? O Instituto QualiBest fez essa pergunta a 2396 pessoas de 
todo o Brasil no mês de fevereiro. A resposta: Fernanda Montenegro. 
Há 3 anos, em homenagem ao mês da mulher, o Instituto faz essa pes-
quisa e desde então, a atriz de 91 anos permanece invicta. Ana Maria 
Braga subiu no ranking e galgou o segundo lugar – no ano passado, 
Regina Duarte, atriz e ex-secretária de cultura ocupava essa posição. 
Em terceiro lugar está a cantora Ivete Sangalo, seguida pela atriz Tais 
Araújo e pela cantora Anitta. A novidade entre as top 10 foi a citação 
da empresária Luiza Trajano. O ranking incluiu nomes diversos como 
a modelo Gisele Bunchen e mulheres ligadas à política, aos esportes, 
artes, religião (www.institutoqualibest.com).     Leia a coluna 
completa na página 3

blog.estantevirtual.com/reprodução
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Evento para discutir os impactos gerados 
pela emissão de CO2 das empresas

@Com o objetivo de discutir os impactos ambientais das organiza-
ções e os principais desafios delas em relação à pegada de car-

bono, a Logicalis, empresa global de soluções e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação, em parceria com a Microsoft, Block C 
e Duratex S.A, promove um evento 100% virtual e gratuito amanhã 
(10). Uma das principais preocupações socioambientais no mundo dos 
negócios são as emissões de gás carbônico na atmosfera, que afetam 
negativamente o bem estar de todos, impactando não apenas o meio 
ambiente, mas também a economia. Um passo essencial para viver 
dentro dos limites e meios propiciados pelo planeta Terra é reduzir 
significativamente a pegada de carbono. Além disso, cada vez mais os 
consumidores valorizam empresas que além de métricas de governança, 
incorporam questões ambientais e sociais - o chamado ESG. Para par-
ticipar basta se inscrever aqui <https://imagine.la.logicalis.com/pt-br/
pegada-de-carbono?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-
-8kR6YT8KSHuDIFqyOrCTZFJQSNQPYPO16KRyfcG7zScK9R7h4AJf-
pr6aaSv7mfxrWY_Hw1D1we0LxCYCMhgjN1mdNgpaOktnTW9F8322
19nazIKuQ&utm_content=2&utm_source=hs_email>.   Leia a 
coluna  completa na página 2

Reprodução/https://imagine.la.logicalis.com/pt-br/

A arrancada histórica do e-commerce 
no ano que passou marcou o início 
de uma era quando pensamos em 
comportamento de consumo.

Vimos transformações tão rápidas a pon-
to de impressionar os mais visionários 

líderes do setor, que comemoram os novos 
hábitos de compras observados na popula-
ção. Alimentos, bebidas, carros e até mesmo 
dólar (!) - não faltam possibilidades nem 
aplicativos para consumir sem ter trabalho 
para pesquisar e, o melhor de tudo, sem 
precisar sair de casa. 

Apesar dos números espetaculares (segun-
do a FecomercioSP, o e-commerce cresceu 
em seis meses o que cresceria em seis anos), 
há muito o que ser feito para explorar todo o 
potencial do comércio eletrônico no Brasil. 
Digo isso porque venho acompanhando os 
diversos gargalos enfrentados principalmente 
pelos lojistas de pequeno e médio porte, 
relacionados com inteligência logística, me-
canismos de entrega e, mais recentemente, 
com higienização das mercadorias. 

No início da pandemia, quando muitos 
lojistas foram obrigados a fechar as portas, 
houve um movimento brusco em busca de 
vender pela Internet, ainda que não houvesse 
nenhuma estrutura pensada para este fim. O 
resultado é que muitas empresas precisaram 
recorrer ao bom e velho jeitinho brasilei-
ro, recebendo pedidos pelo WhatsApp e 
organizando-se com os recursos que estavam 
ao seu alcance - afinal, qualquer modelo era 
melhor do que não vender. 

Resumindo: sem cultura digital, o improvi-
so prevaleceu e o jogo de cintura brasileiro 
manteve a renda de muitas famílias. Mas este 
cenário do ano passado não representa mais 
a realidade; em 2021, o comércio eletrônico 
já começa a todo vapor. 

Há uma tendência crescente do movimento 
via marketplaces, onde pequenos lojistas es-
tão obtendo excelentes oportunidades para 
vender em plataformas maiores e crescer, 
mesmo em um ano de baixa na economia.

Apesar dos números espetaculares, 
precisamos fazer mais pelo e-commerce 

Paralelamente, muitos players de tec-
nologia, inclusive os gigantes mundo afora 
passaram a olhar com bons olhos para o 
Brasil. Sendo assim, os lojistas que atuam em 
categorias específicas precisarão se preparar 
para acompanhar o crescimento veloz de seu 
mercado, uma vez que serão exigidos cada 
vez mais conhecimentos profundos de nicho. 

A situação mais preocupante se desenha 
para aqueles que ainda não pensaram na 
melhoria de seus processos e, quando penso 
nisso, estou me referindo aos investimentos 
em tecnologia. Existem inúmeras soluções 
voltadas para e-commerce, e dentro deste 
ecossistema, é importante olhar para os vários 
tipos de softwares que podem proporcionar 
uma experiência única para o cliente ao 
funcionar de maneira sincronizada e permitir 
um fluxo de informação mais fluido. 

Por exemplo, existem ferramentas que 
auxiliam desde a navegação e criação de con-
teúdo dinâmico baseado no comportamento 
do usuário até softwares de inteligência arti-
ficial e recomendação preditiva que ajudam 
na conversão. Sem falar nos sistemas de 

MultiCD, que permitem a descentralização 
do estoque em vários outros, otimizando o 
serviço e atendendo melhor o consumidor. 
Estar a par das últimas inovações e investir, 
na medida do possível, faz toda a diferença 
para manter-se competitivo nesse mercado. 

Quem não procurar conhecer melhor as pos-
sibilidades de crescimento, certamente abrirá 
espaço para que o concorrente o faça. Isso sem 
mencionar que muitos e-commerces de grande 
porte já realizaram investimentos expressivos 
em tecnologia e tráfego nos últimos cinco anos, o 
que faz com que os maiores nadem de braçadas 
e com melhores chances de fisgar o peixe. 

Seja qual for o porte da loja, investir em 
tecnologia é fundamental tanto para aprimorar 
questões logísticas e de entrega quanto para a 
estratégia de vendas. Pense que todas as deci-
sões precisam ser reavaliadas constantemente 
e este é um dos fatores que faz com que os 
negócios digitais evoluam diariamente. Quando 
não se prioriza tecnologia de ponta, uma loja 
virtual deixa de ser assertiva com seu usuário. 

Basta lembrar que, no e-commerce, não 
existe nenhum contato físico com o clien-
te durante o processo de venda; logo, as 
ferramentas de interação online devem ser 
intuitivas, fluidas e toda informação deve ser 
clara. Sem sistemas, nem mesmo a navegação 
pelo site funciona perfeitamente. O que dizer 
então de um conteúdo dinâmico baseado no 
comportamento do usuário? 

Se 2020 foi extremamente positivo e trouxe 
tantas oportunidades para o comércio eletrô-
nico, 2021 promete ser o ano de novos mo-
delos de consumo, de vender e de entregar. 
É um movimento que deve acelerar ainda 
mais nos próximos meses e quem estiver mais 
preparado, certamente colherá frutos mais 
maduros no tempo certo. Há muito espaço 
para crescer, mas para isso é preciso fazer 
mais pelo e-commerce brasileiro. 

Que tal começar agora em vez de esperar 
as grandes datas comerciais? 

(Fonte: Marcelo Dantas é CEO do site de vendas 
Estrela10 - https://www.estrela10.com.br/).
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Dignidade das mulheres
Durante a viagem de retorno do 

Iraque para Roma, ontem (8), o papa 
Francisco conversou com os jorna-
listas e falou sobre a importância do 
Dia das Mulheres.    "Precisamos lutar 
pela dignidade das mulheres porque 
são elas quem levam a história para 
frente - e isso não é um exagero e 
nem um elogio porque hoje (ontem) 
é o Dia da Mulher. As mulheres são 
mais corajosas do que os homens e as 
mulheres ainda hoje são humilhadas", 
disse aos presentes (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/por-que-estrategias-omnichannel-se-tornaram-indispensaveis-para-qualquer-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/os-oportunistas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/casa-tecnologica-7-dicas-para-transformar-sua-residencia-em-uma-smart-home/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-aprendemos-com-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vendas-pelo-whatsapp-as-cinco-duvidas-comuns-entre-empreendedores/
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Os oportunistas

Crise, no ideograma 
japonês, tem o 
mesmo significado de 
oportunidade. 

Donde se extrai a 
ideia de que as cri-
ses deveriam abrir 

novos caminhos, oferecer 
soluções criativas aos 
problemas. Essa tem sido 
a lição de empreendedo-
res, perfis de visão sobre 
os afazeres do cotidiano, 
principalmente no que 
se refere ao mundo dos 
negócios. Entre nós, é 
bastante propalado o di-
tado “fazer do limão uma 
limonada”, transformar o 
que é negativo em positivo, 
sair da tempestade para a 
bonança.

Para muitos povos, o 
preceito funciona bem, 
graças a uma cultura 
forjada em experiências 
sofridas, tempos amargos, 
carências monumentais, 
para as quais se criaram 
respostas e alternativas, 
muitas exigindo sacrifícios 
e mudança em estilos de 
vida. Conta-se, por exem-
plo, que o japonês, de 
tanto padecer as agruras 
de guerras, não costuma 
deixar sobras no prato. 
Um último grão de arroz 
na bacia é agarrado com 
vontade e gosto pelos dois 
pauzinhos manejados com 
mestria. 

Os anglo-saxões também 
aprendem a não desperdi-
çar tempo. E a responder 
sim ou não, em atendimen-
to a uma equação que não 
permite dar uma resposta 
sem responder. Já o tal-
vez, mais ou menos, quem 
sabe, se encaixam bem 
em nossa cultura, onde a 
exatidão não passa pelo 
teste, a concisão costuma 
seguir veredas sinuosas, 
de curvas e buracos. Em 
Petrolina, até hoje, não 
se encontrou uma gota 
de petróleo e a venerada 
Bahia de Todos os Santos, 
sob o olhar complacente 
de Jorge Amado, tem mais 
jeito de baia de todos os 
pecados. 

O senhor é católico”? 
“Sim, mas não vou à missa 
aos domingos”. “Quantas 
horas o senhor trabalha 
por semana?”. “Mais ou 
menos umas 40 horas”. A 
flexibilidade é um traço 
do nosso caráter, aliás, um 
valor positivo, mas usado 
para “amaciar” situações. 
Do trabalho duro muitos 
fogem. É comum se ouvir: 
“hoje, trabalhei demais; 
estou arrebentado”. Nosso 
DNA é cultivado na festa, 
no divertimento. 

O gordo Ascenso Ferrei-
ra, poeta pernambucano, 
parodiava: “Hora de comer 
– comer. Hora de dormir- 
dormir. Hora de vadiar – 
vadiar. Hora de trabalhar? 
Pernas pro ar que ninguém 
é de ferro”. O chiste corre 
solto. Vejam o discurso do 
brigadeiro Eduardo Go-
mes, no largo da Carioca, 
em seu primeiro comício da 
campanha presidencial de 
1946. “Brasileiros, precisa-

mos trabalhar”. Do meio do 
povão, uma voz gritou: “Ih, 
começou a perseguição”. 
Bagunça geral no comício.

O fato é que a flexibili-
dade e a expressão jocosa 
impregnam a índole brasi-
leira, conforme nos ensina 
um analista de nossa alma, 
Roberto DaMatta. Não por 
acaso, nesse momento de 
pico da pandemia, com 
ondas que matam milhares 
de brasileiros de todas 
as idades, ainda se criam 
piadas envolvendo prota-
gonistas diversos, a partir 
dos governantes. Alguns 
ganham apelidos e troca-
dilhos infames e risíveis. 
Como uma gente que apre-
cia tanto a galhofa pode 
tomar atitudes racionais, 
sérias, adotar comporta-
mentos condizentes com a 
gravidade desse momento? 
Esclareçamos. 

A comunidade nacional 
costuma entrar no terreno 
da expressão desrespeito-
sa quando se sente ludi-
briada. Mas essa corrente 
é alimentada por um grupo 
que invade as redes sociais 
para exacerbar o compor-
tamento social. Motivam 
leitores e ouvintes a privi-
legiar o impropério. Mais: 
os protagonistas políticos 
se aproveitam do clima 
para cantar hosanas e 
adornar seu ego, amplian-
do a visibilidade, emitindo 
opiniões estapafúrdias, 
enfim, tentando compor 
uma identidade que não 
possuem.

Alguns são capazes de 
mudar de visão quando 
convidados a aparecer 
em programas de rádio 
e TV, de alta audiência. 
Participam de debates para 
aparecer, dar recados ao 
eleitor, pronunciando-se 
a favor ou contra, porém 
sempre com o sentido de 
fazer marketing. A pola-
rização de ideias não se 
ampara em bases racionais, 
mas emotivas, frouxas, 
com carimbo populista. 
O representante quer ser 
popular.

Esse vício joga os polí-
ticos no lodaçal do opor-
tunismo. Nesse ponto, 
voltemos ao início do 
texto. Não se faz da crise 
um exercício de busca de 
oportunidades, mas uma 
chance para oportunistas 
marcarem seus nomes na 
história. Esquecem, po-
rém, que exibem na testa 
a marca de medíocres, 
figuras de baixa expressão, 
mercadores de benefícios e 
recompensas. A dignidade 
não os conhece.

Do escritor argentino 
José Ingenieros, em O Ho-
mem Medíocre: "Ser digno 
significa não pedir o que se 
merece: nem aceitar o ime-
recido. Enquanto os servis 
sobem, por entre as malhas 
do favoritismo, os austeros 
ascendem pela escadaria 
das suas virtudes”.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

principalmente, no atual cenário de trabalho remoto: a Admissão Digital 
e o e-Sign Connect. Operando totalmente integradas ao ADP eXpert, 
sistema de folha de pagamento da ADP, as novidades trazem ainda mais 
autonomia e comodidade aos futuros colaboradores, que podem realizar 
os procedimentos de entrega e assinatura de documentos online, de 
forma rápida, descomplicada e segura. Já para os gestores, as inovações 
asseguram mais eficiência, uma vez que eliminam o trabalho burocrático 
como a solicitação, separação e coleta de assinaturas de documentos du-
rante processos de admissão, férias, rescisão ponto, entre outros (https://
www.adp.com.br).

ADP lança funcionalidades exclusivas que 
contribuem para tornar o RH mais digital

@A entrega de soluções modernas e integradas para desburocratizar 
processos e assegurar aos profissionais de RH mais autonomia para 

focar sua atenção na gestão do capital humano das empresas é o objetivo 
principal da ADP, líder global em soluções de gerenciamento de folha 
de pagamento. Por isso, neste momento de aceleradas mudanças nos 
modelos de trabalho, a companhia inova mais uma vez e apresenta duas 
novas ferramentas para apoiar as empresas em todos os momentos e, 

Inteligência computacional chega às 
indústrias de base para aumentar 

a produtividade na logística
A máxima produtividade dentro de uma empresa é essencial para ganhar competitividade e nas indústrias não seria 
diferente.

um software de alta capacidade pode-
rá reproduzir traços humanos como 
aprendizado, inferência, percepção, 
raciocínio, evolução e adaptação, para 
que então decisões sejam tomadas de 
forma autônoma.

Aqui no Brasil, provavelmente a 
visão computacional será muito mais 
utilizada daqui a alguns anos, quando 
siderúrgicas e mineradoras consegui-
rem operar com todas as informações, 
solicitações, programações logísticas, 
execução e medição de forma unificada 
nas plataformas de tecnologia IoT. Por 
este motivo, as indústrias precisam 
estar sempre olhando para o mercado 
e analisando as possibilidades que exis-
tem para trazer mais eficiência na sua 
operação logística, o que beneficiará a 
cadeia como um todo.

(*) É CCO e Head de Desenvolvimento Comercial 
da GaussFleet, maior plataforma de gestão de 

máquinas móveis para mineradoras e siderúrgicas.

o verdadeiro aumento da produtividade 
aconteça com perenidade e possa ser 
um aliado na tomada de decisões mais 
arrojadas em termos de precificação 
sem que a margem seja afetada.

Soluções como Big Data, IoT, Cloud 
Computing, Inteligência Artificial e 
Computacional têm sido essenciais para 
a capacidade das indústrias elevarem o 
patamar de gestão de processos-chave. 
Mesmo que recente, a IC tem trazido 
ganhos de eficiência para o mercado, 
principalmente para aquelas empresas 
que já possuem coleta de informações 
(por meio de hardwares IoT) confiável e 
centralizada. Este é o passo inicial para 
qualquer empresa que queira partir 
para o desenvolvimento de algoritmos 
de inteligência computacional com foco 
na tomada de decisão operacional e/ou 
gerencial. Após garantir informação de 
qualidade e transformá-la em conheci-
mento que auxilie a tomada de decisão, 

Vinicius Callegari (*)

Se a siderurgia e a metalurgia são 
setores básicos da nossa econo-
mia, é de se esperar que a eficiên-

cia (ou a falta dela) afetem diretamente 
outros segmentos, por fornecerem in-
sumos e matérias-primas para diversas 
companhias, dentro e fora do Brasil. 
Dois fatores de impacto nessa conta são 
o custo da mão de obra especializada e 
de todo o parque de máquinas utiliza-
dos para movimentar matérias primas 
e produtos semi acabados.

Mesmo com todos os desafios impos-
tos pela pandemia é com muita alegria 
que o segmento pode comemorar e res-
pirar aliviado diante da crise que o país 
está passando. De acordo com dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Mineração (IBRAM), por exemplo, as 
perspectivas para o setor mineral são 
otimistas. No primeiro semestre do ano 
passado, onde a pandemia estava no 
auge, a categoria respondeu por 50% 
do saldo comercial brasileiro. Porém o 
cenário atual, aliado à desinformação 
gerada por um vírus totalmente novo, 
tem obrigado o Brasil e outros países 
a novamente adotarem medidas mais 
restritivas para superar o alastramento 
da Covid-19, portanto, os primeiros 
seis meses desse ano podem seguir 
um caminho parecido com o de 2020.

A indústria de base é bastante con-
servadora em termos de inovação. O 
que vejo é uma evolução muito tímida 
no que diz respeito à transformação 
digital, que ainda é muito mal contex-
tualizada ou entendida. Nesse contexto, 
implementar soluções tecnológicas 
aos processos logísticos, por exemplo, 
ainda é um “fenômeno” interpretado 
como disrupção. Falta uma espécie de 
ajuste e sinergia entre a cultura das 
organizações e a indústria 4.0 para que 

Pexels

Para os aplicativos de namoro, a duração 
das sessões atinge níveis elevados nos primei-
ros momentos, o que sugere que os usuários 
baixam o aplicativo e imediatamente começam 
a procurar parceiros em potencial, gastando 
aproximadamente dez minutos no aplicativo, 
mas o entusiasmo inicial rapidamente diminui 
e as sessões começam a ser reduzidas para uma 
média seis minutos no final do mês.

De acordo com uma pesquisa da Business 
of Apps, mais de 270 milhões de pessoas 
adultas do mundo todo usaram aplicativos de 
relacionamento em 2020, quase o dobro em 
relação a cinco anos atrás. Esse é o retrato das 
novas relações que mudaram com o avanço da 
internet, e com a maior aceitação dos relacio-
namentos a distância. Inclusive, esse interesse 
em encontrar um parceiro para se relacionar 
onde quer que ele esteja, foi fundamental para a 
quebra do tabu dos aplicativos dessa categoria.

Em seu primeiro Guia para o Marketing de 
Aplicativos de Relacionamento 2021, a Adjust 
analisa como os aplicativos de relacionamento 
estão crescendo ao redor do mundo, e revela 
como as empresas do setor engajam seus 
usuários. Confira abaixo os principais insights:

Este é um mercado que não para de cres-
cer, e tem projeções de ultrapassar US$ 8,4 
bilhões até 2024;

48% das pessoas entre 18 e 29 anos afirmam 
ter utilizado um aplicativo ou um site para 
conhecer outras pessoas;

O sábado é o dia de maior movimento, tanto 
em instalações (7.73%), quanto de uso (3.94%);

Os europeus gastam mais tempo nos apli-
cativos (6'77”), enquanto os usuários norte-
-americanos gastam 5'82”, e os asiáticos apenas 
5'34” (após 30 dias de instalação do aplicativo).

O mercado de apps de relacionamento pode 
ultrapassar US$ 8,4 bilhões até 2024

O Guia para o Marketing de Aplicativos de 
Relacionamento 2021 ainda traz insights sobre 
os melhores dias da semana e horários para 
engajar com o público-alvo, além de dicas para 
evitar que as experiências dos clientes sejam 
arruinadas por contas falsas. A segurança den-
tro dos aplicativos de relacionamento é uma 
preocupação das empresas, já que só em 2019, 
o FBI recebeu mais de 467 mil denúncias de 
cibercrimes que causaram perdas superiores a 
3,5 bilhões, de acordo com o “Relatório sobre 
Crimes na Internet 2019”.

Outra informação relevante do estudo 
realizado pela Adjust é que um dos maiores 
riscos para a reputação desse tipo de apli-
cativo é a presença de bots na plataforma. 
Unbotify, a solução anti-bot da Adjust, 
descobriu que, como as ações dos bots 
são automáticas, os bots ficam ativos por 
períodos mais longos e podem causar danos 
consideráveis   ao interagir com muitos outros 
usuários. Os dados do Unbotify mostram 
que os bots podem interagir com até 4.000 
perfis em uma sessão.

"Contas falsas são geradas automaticamente 
e em grande escala, e muitas vezes são usadas 
para distribuir links indesejados para sites 
ilegais e isso pode destruir a experiência do 
usuário em aplicativos de namoro", pontua 
Guilherme Kapos, Diretor de Vendas LATAM 
na Adjust.
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D - Mentoria no Cicloturismo
A Bike-a-thon Cicloturismo é uma maratona de inovação social que 
oferecerá apoio técnico e financeiro para ideias, negócios e projetos de 
turismo de bicicleta que queiram estruturar seu plano de negócio e sua 
operação diante dos desafios da pandemia. O projeto é uma iniciativa 
do Aro com patrocínio do Instituto PHI. Valem ideias que pretendam 
melhorar as condições de vida, fortalecer economias locais, promover a 
mobilidade segura e a reativação dos espaços públicos nos territórios em 
que estão inseridas. As seis ideias pré-selecionadas receberão mentorias 
em Cicloturismo e Impacto Socioambiental, Protocolos de Segurança 
Sanitária contra a COVID-19, Plano de Negócio e Gestão Financeira. as 
inscrições vão até o próximo dia 21 e podem ser feitas em (https://www.
aromeiazero.org.br/bike-a-thon). 

E - Estágio em Consultoria
A Kearney, uma das maiores consultorias globais de gestão de ne-
gócios, com mais de 95 anos de trajetória, acaba de abrir inscrições 
para seu Programa de Estágio 2021. O processo será realizado online 
e selecionará estudantes de todo o Brasil para vagas em consultoria. 
Para as vagas de Business Analyst, especificamente, os candidatos 
precisam se formar ainda em 2021 ou já serem recém-formados em 
suas instituições de ensino. O processo seletivo contará com três 
etapas principais: Prova de business case e questões inspiradas no 
GMAT, Cracking the Case (dinâmica em grupo virtual) e Entrevistas 
de estudo de caso e fit (compatibilidade com a cultura da empresa 
e autoconhecimento); e domínio em temas de Data Analytics. In-
teressados em participar devem fazer a inscrição em (https://www.
br.kearney.com/apply).

F - Marketing de Influência
A Squid, empresa líder em marketing de influência e comunidades, 
anuncia uma novidade na comunidade colaborativa Clube da Influência. O 
espaço permite que influenciadores e entusiastas troquem experiências, 
publiquem artigos e participem de cursos sobre a área e o mercado de 
creators. A produção de conteúdo acontece de maneira colaborativa 
e conta com dicas sobre métricas, engajamento e novos formatos de 
publicação. Pode ser acessada gratuitamente e utilizada por qualquer 
pessoa que tem interesse em consumir artigos e conteúdos para forta-
lecer os conhecimentos sobre marketing digital. É uma oportunidade 
não apenas para quem quer se especializar no mercado, mas para quem 
já tem conhecimento sobre o que outros creators estão fazendo (www.
clubedainfluencia.com.br). 

A - Mulheres na Liderança 
As mulheres estão conseguindo ocupar mais espaço em cargos de 
liderança. É o que mostra a Page Executive, unidade de negócio do 
PageGroup especializada em recrutamento e seleção de executivos 
para alta direção (o chamado “C-Level”). De acordo com a consultoria, a 
presença feminina nesses postos cresceu 20% em 2020, saltando de 30% 
em 2019 para 37% no ano passado. A maior participação das mulheres 
em assentos de posições estratégicas é reflexo de um crescente aumento 
da participação feminina em processos seletivos. Ainda de acordo com 
a Page Executive, a presença das mulheres em seus processos seletivos 
passou de 50% em 2019 para 70%, em 2020. Quanto às áreas, há maior 
presença de mulheres em RH, Marketing e Comercial. Com participa-
ção feminina menos intensa, aparecem Operações e Financeira (www.
pageexecutive.com).

B - Idosos e Tablets
Letramento digital é o processo que ajuda as pessoas a desenvolverem 
habilidades para interagir por meio de tecnologias digitais de informa-
ção e comunicação. A partir dessa ideia, uma iniciativa da USP em São 
Carlos busca voluntários para ensinar remotamente idosos a usarem 
smartphones e tablets. O curso Práticas com Tablets e Celulares é 
oferecido desde 2015 presencialmente no campus da USP, em São 
Carlos, mas agora acontece semanalmente por viodeoconferência na 
plataforma Google Meet. Podem participar estudantes de graduação e 
de pós de qualquer área de conhecimento, basta enviar um e-mail para 
a professora Kamila Rios Rodrigues (kamila.rodrigues@icmc.usp.br). 
É preciso informar o interesse em ser voluntário na iniciativa, fornecer 
nome completo e número de celular (com WhatsApp). 

C - Negócios para Jovens
Jovens empreendedores da capital podem receber aceleração e aporte 
financeiro para suas empresas. A Prefeitura de São Paulo está com ins-
crições abertas para o Vai Tec, programa que apoia negócios de jovens 
das periferias da cidade com mentorias, assessorias, oficinas, acesso a 
rede de contatos e aporte financeiro. Em sua sexta edição, o programa 
irá premiar 24 empreendimentos inovadores no valor de R$ 35.700,00 
cada. O programa é uma iniciativa da Ade Sampa, da Secretaria de 
Trabalho, que objetiva apoiar os negócios tecnológicos das regiões mais 
vulneráveis da cidade. A inscrição deve ser feita no link (https://www.
adesampa.com.br/vaitec6)  por dois proponentes, que serão responsáveis 
pela proposta e por todo o processo de seleção. O início da aceleração 
está programado para agosto de 2021. 

G - Sedãs Compactos
A Nissan foi a marca que mais vendeu sedãs compactos na região da cida-
de de São Paulo, maior mercado de automóveis do país, em fevereiro. O 
Novo Nissan Versa e o Versa V-Drive, os dois modelos da marca japonesa 
que disputam esse segmento, somaram 8,4% de participação de mercado 
na capital paulista. Também lideraram as vendas em várias cidades, como 
Governador Valadares, Pouso Alegre e Cabo Frio. As versões mais vendidas 
são a Advance e a Exclusive que, juntas, respondem por 64% do mix total 
da linha. No Versa V-Drive, as versões Special Edition e Premium totalizam 
66% do total. O sedã da marca japonesa foi totalmente pensado e desenhado 
tendo três pilares fundamentais: tecnologia, design e conforto.

H - Self Storage 
O Secovi-SP e a Associação Brasileira de Self Storage (Asbrass) promovem 
o Brasil Self Storage Expo, que chega à sua sétima edição com novidade. Em 
função da pandemia, o evento será realizado no formato online, no próximo 
dia 23 (terça-feira), das 14h às 18h. A atividade de self storage consiste 
na locação de boxes para autoguarda de diversos tipos de bens (móveis, 
documentos, mercadorias etc.), em espaços individualizados monitorados 24 
horas por dia, por períodos bem mais flexíveis do que a locação tradicional. 
Existem boxes de self storage em 80 cidades. As maiores operações estão 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os boxes compactos, de até 3 m², 
são os mais procurados: 37,8% dos locados. A área bruta locável em oferta 
no país é de 500 mil m² e o faturamento anual gira em torno de R$ 315 
milhões/ano. Outras informações: (http://brasilexposelfstorage.com.br/).

I -  Design de Produto de Moda
O Senai Cetiq (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil) 
lança processo seletivo para ingresso no curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Design de Produtos de Moda, a distância. O curso objetiva 
capacitar o aluno para o desenvolvimento de projetos de design com foco 
em produtos de vestuário, considerando os aspectos técnicos envolvidos 
no desenvolvimento de produtos. O curso tem duração de treze meses 
e as aulas têm previsão de início no dia 5 de abril. As possibilidades de 
absorção de profissionais com esta expertise são inúmeras, como por 
exemplo, nas áreas de criação, projeto, desenvolvimento de produto e 
gestão, dentro de uma visão empresarial. Inscrições e mais informações 
no link: (https://cursos.cetiqt.senai.br/pos-graduacao.html).

J - Estudar em Harvard
Nos últimos 30 anos, a Fundação Estudar financiou a graduação e a pós-
graduação de 81 brasileiros em uma das universidades mais prestigiadas 
e reconhecidas do mundo, a Harvard University. Localizada em Cambridge, 
nos Estados Unidos, a faculdade está constantemente no ranking das 
melhores universidades do mundo. Jovens que desejam concorrer às 
bolsas de estudo de até 95% e fazer parte da rede da organização sem 
fins lucrativos têm até o dia 5 de abril para se inscreverem. Mais bolsistas 
da organização já receberam apoio para cursar em outras faculdades de 
renome dos Estados Unidos, como o Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), a Universidade de Stanford e o Instituto de Tecnologia 
da Califórnia (Caltech). Inscrições: (https://bit.ly/2MvfeyR).

Impacto da migração para 
nuvem será duradouro

A COVID-19 e a 
instabilidade da 
economia exigiram 
foco em prioridades 
estratégicas

Nos negócios, essa crise 
tem impulsionado tec-
nologias que permitem 

às empresas responder com 
mais velocidade às novas 
circunstâncias do mercado. 
De acordo com o Gartner, os 
investimentos globais com 
serviços de nuvem pública au-
mentarão 18,4% em 2021, para 
US$ 304,9 bilhões, ante US$ 
257,5 bilhões no ano passado. 
Em 2024, a expectativa é que 
os gastos com nuvem repre-
sentem 14,2% do mercado de 
TI, ante 9,1% em 2020.

A migração de data centers 
para projetos multicloud, já 
era uma realidade no Brasil 
nos últimos anos e companhias 
com grandes volumes de dados 
e arquiteturas complexas já 
seguiam esse caminho, ou pla-
nejavam fazê-lo, antes da crise 
sanitária. Porém, segundo o 
próprio Gartner, “a pandemia 
validou a proposta de valor da 
nuvem. 

A possibilidade de usá-la sob 
demanda, os modelos escalo-
náveis para obter eficiência 
de custos e a continuidade 
das rotinas de trabalho estão 
dando ainda mais fôlego para 
que as organizações acelerem 
seus planos de transformação 
digital. O aumento do uso de 
serviços de nuvem pública 
reforçou a sua adoção como 
sendo o novo normal, agora 
mais do que nunca”.

De fato, as empresas au-
mentaram significativamente 
seus investimentos em com-
putação em nuvem durante 
a pandemia. Relatório do 
IDC divulgado recentemente 
destacou que os gastos com 
infraestrutura de TI em nuvem 
pública aumentaram 13,1% no 
terceiro trimestre de 2020 em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, batendo 
US$ 13,3 bilhões. As empresas 
gastaram US$ 5 bilhões em 
infraestrutura de nuvem pri-
vada no terceiro trimestre, um 
aumento de 0,6%.

As demandas geradas pela 
pandemia fizeram com que 
empresas que tinham seus 
bancos de dados totalmente 
on-premise, com enormes 
volumes de dados e cargas 

de trabalho migrassem sua 
estrutura para a nuvem de olho 
em eficiência e otimização de 
custos, com a possibilidade de 
pagarem somente pelos recur-
sos sob demanda. A utilização 
de nuvem híbrida permite que 
as empresas implementem 
aplicações e novos serviços 
com muito mais velocidade 
e escalabilidade, tornando-as 
mais eficientes operacional-
mente. 

Esse investimento tornou-se 
muito conveniente por atender 
às prioridades das empresas 
nesse momento, como maior 
agilidade e eficiência das ope-
rações, além de dar suporte 
para que os funcionários pos-
sam trabalhar remotamente, 
garantindo a resiliência para 
o enfrentamento dos novos 
tempos.

Este modelo deixa as em-
presas com maior liberdade de 
investimento, principalmente 
relacionado ao seu corebusi-
ness, ao contrário do antigo 
modelo de aquisição de data 
centers físicos, que demanda 
a necessidade de imobilização 
de capital, além de possuírem 
limitação de armazenamento 
e dependerem de hardware 
e gastos com manutenção. 
Historicamente, as empresas 
se viam obrigadas a comprar 
e instalar servidores mesmo 
sem saber que retorno sobre o 
investimento teriam ao longo 
do tempo.

Contudo, implementar esse 
tipo de solução não é uma 
tarefa fácil e depende de um 
fornecedor especializado para 
essa transição. Segurança, 
compliance e a própria comple-
xibilidade na implementação 
dificultam a migração. Além 
disso, o gargalo profissional e 
técnico nas equipes e a perfor-
mance das redes, juntamente 
com a inércia cultural, que 
também travam sua adoção.

Empresas que ainda relutam 
em adotar a tecnologia de 
nuvem, por mais que seja um 
caminho sem volta, tendem a fi-
car para trás na transformação 
digital e perdem competitivi-
dade no mercado atual. É uma 
questão de o que mover para a 
nuvem e com que velocidade. 
Mesmo se as vacinas resolve-
rem essa crise, a influência da 
COVID-19 permanecerá como 
um catalisador neste mercado.

 
(*) - É cofundadora e diretora 

comercial da V8 Consulting (www.
v8consulting.com.br).

Graci de Melo (*)

Carteira de registro nacional migratório 
deve ser aceita como válida 

até o dia 16 de setembro.

O Ministério da Justiça prorrogou o 
prazo para regularização migratória 
de estrangeiros com documentos 
de identificação que expiraram a 
partir do próximo dia 16. Com isso, 
os documentos expirados serão 
aceitos desde que o imigrante tenha 
mantido residência em território 
nacional e procure se regularizar até 
16 de setembro deste ano. A porta-
ria prevendo a prorrogação desses 
documentos foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem (8), tendo 
segunda-feira (15), como data para 
começar a vigorar.

De acordo com a portaria nº21, “nos 
protocolos de atendimento referentes 
à regularização migratória, carteiras 
de registro nacional migratório e 
outros documentos relativos às ativi-
dades de Polícia de Imigração, produ-
zidos pela Polícia Federal, expirados 
a partir de 16 de março, devem ser 
aceitos como válidos para todos os 
efeitos e poderão ser utilizados até o 
dia 16 de setembro, inclusive para fins 
de ingresso, de registro, renovação ou 
transformação de prazo”.

Dependendo do modelo do veículo, o etanol torna-se vantajoso 
quando custa até ou menos que 75% do valor da gasolina.

Motivado por uma 
combinação de en-
tressafra e aumento 

de demanda, o preço do 
etanol hidratado acumula 
aumento de 21,1% desde 
janeiro, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). 
O preço médio do litro do 
combustível saltou de R$ 
3,221 para R$ 3,901, confor-
me o levantamento semanal 
da ANP. Apesar de ser mais 
cara que o etanol, a gasolina 
comum subiu menos: 14,6% 
de janeiro a março. O preço 
médio do litro da gasolina 
no país passou de R$ 4,622 
para R$ 5,299.

No atacado, o aumento 
é ainda maior. Segundo o 
Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(Cepea), o etanol acumula 
alta de 35% nas usinas 
do Centro-Sul, a principal 
região produtora do país. 
Dependendo do modelo do 
veículo, o etanol torna-se 
vantajoso quando custa até 

Antecipação de 13º de 
beneficiários do INSS

Pelo segundo ano consecutivo, os aposen-
tados e pensionistas do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) receberão o décimo 
terceiro salário de forma antecipada, disse o 
ministro da Economia, Paulo Guedes. A me-
dida só vai ocorrer depois da aprovação do 
Orçamento Geral da União deste ano. “Assim 
que aprovar o orçamento, vai ser antecipado o 
décimo terceiro justamente dos mais frágeis, 
dos mais idosos, como fizemos da outra vez”, 
disse o ministro. 

No ano passado, os beneficiários do INSS tive-
ram o 13º antecipado para abril como medida de 
ajuda à população mais afetada pela pandemia 
da Covid-19. O ministro deu a declaração após 
reunião com o deputado Daniel Freitas (PSL-SC), 
relator da proposta Emergencial na Câmara. 
Aprovada em segundo turno pelo Senado, o texto 
foi encaminhado para a Câmara, onde deve ser 
votado na próxima semana. Guedes também 
anunciou que pretende reeditar o programa de 
suspensão de contratos e de redução de jornada 
(com redução proporcional de salários) que 
vigorou no ano passado. 

“O BEm, que é o programa de preservação 
de empregos, já está tendo disparadas as novas 
bases. Então, tem mais coisa vindo por aí”, 
acrescentou. Chamado de Benefício Emergencial 
(BEm), o programa prevê que o trabalhador com 
contrato suspenso ou jornada reduzida receba a 
parcela do seguro-desemprego a que teria direito 
se fosse demitido em troca do corte no salário. 
Em troca, o empregador não pode demitir o 
trabalhador após o fim da ajuda pelo tempo em 
que o trabalhador recebeu o BEm (ABr).
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Aumento da gasolina também 
causa impacto no preço do etanol
O consumidor, afetado pelo preço da gasolina, também está tendo dificuldades para recorrer ao substituto 
imediato nos veículos com motor flex

gia, o consumo de gasolina 
em 2021, até 23 de fevereiro, 
tinha caído 4,1% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Em contrapartida, 
o consumo de etanol hidra-
tado subiu 6,1% na mesma 
comparação.

À demanda maior do 
etanol, somam-se fatores 
ligados à safra de cana-
de-açúcar. A tradicional 
entressafra, no início do ano, 
encarece o etanol no primei-
ro quadrimestre. Neste ano, 
porém, a oferta continuará 
baixa por mais tempo. Se-
gundo a União da Indústria 
da Cana-de-Açúcar (Única), 
a safra deste ano deve atra-
sar por causa da estiagem 
no segundo semestre do ano 
passado no Centro-Sul. Com 
menos chuva na primavera, 
as plantações de cana estão 
levando mais tempo para se 
desenvolver, fazendo parte 
das usinas adiar a colheita 
que costuma ocorrer no 
início de abril (ABr).

ou menos que 75% do valor 
da gasolina. Segundo o levan-
tamento da ANP, somente 
seis estados atingiram essa 
proporção na primeira sema-
na de março: Goiás (68,9%), 
Mato Grosso (69,3%), Minas 
Gerais (72,8%), Amazonas 
(74,4%), Mato Grosso do Sul 
(74,7%) e Sergipe (74,9%).

Em alguns estados, o preço 
do etanol quase se iguala 
ao da gasolina. As maiores 

proporções foram registra-
das no Amapá (93,9%), Rio 
Grande do Sul (91%), em 
Santa Catarina (85,9%) e 
no Pará (83%). Mesmo com 
o etanol sendo desvantajoso 
na maioria dos estados, a 
demanda pelo substituto da 
gasolina está aumentando. 
De acordo com a edição 
mais recente do Boletim de 
Monitoramento Covid-19, do 
Ministério de Minas e Ener-

Prorrogado prazo para regularização 
migratória de estrangeiros

A medida prevista na portaria, no 
entanto, não valerá caso o portador 
do documento viaje ao exterior por 
período maior do que o de 30 dias. A 
portaria esclarece que, caso ocorra 
alguma impossibilidade de saída do 
Brasil, dentro do prazo de estada 
concedido, em razão de restrições 
impostas por terceiro país, o visitante 
poderá solicitar, justificadamente, a 
prorrogação extraordinária da data 
de sua saída, ainda que extrapole os 
limites do ano migratório (ABr).



Impulsionar a 
equidade de gênero no 
mercado na área de TI

Linha de frente nas 
demandas urgentes de 
digitalização da nossa 
economia, o setor de 
TI segue expandindo 
operações e contratando 
profissionais, na 
contramão da retração 
instaurada no mercado 
por conta da crise

Mas se observarmos 
o baixo índice de 
ocupação de mu-

lheres (20%, de acordo com 
pesquisa do IBGE de 2018), 
situação ainda mais preocu-
pante quando olhamos para 
cargos de gestão, em que 
elas não chegam a ocupar 
nem mesmo 5% das vagas, 
podemos inferir que ainda 
há muito o que fazer para 
que esse futuro promissor 
esteja acessível para todo 
mundo. 

Ao longo da minha jorna-
da de mais de 25 anos de 
liderança em TI, senti na 
pele como a falta de diver-
sidade molda as trajetórias 
dos profissionais no setor, 
chegando a afetar até mes-
mo a liderança de mulheres 
na área, restringindo suas 
chances de crescimento. É 
preciso romper com esse 
padrão. 

Sempre acreditei que um 
líder deve cuidar bem dos 
seus colaboradores e, falan-
do sobre diversidade, penso 
que o cuidado se aplica a 
partir do momento em que 
as pessoas se sentem segu-
ras para expressarem sua 
identidade no trabalho, o 
que só se concretiza quando 
há um ambiente equânime, 
em que as oportunidades 
de ascensão não sejam re-
servadas a um único perfil, 
mas criadas para promover 
impacto positivo na empre-
sa e na sociedade.

Se pensarmos que uma 
das principais barreiras da 
igualdade de gênero é a 
financeira, creio que nós, 
líderes de tecnologia, um 
dos setores que melhor 
remunera seus funcionários 
atualmente, podemos dar 
o exemplo ao mercado ao 
incentivarmos contratações 
de mulheres. Há um ano, 

quando assumi o desafio 
de implementar a operação 
LATAM da Pegasystems, 
uma empresa que valoriza 
a diversidade em todos os 
níveis, não tinha ideia do 
impacto da Covid-19 sobre 
as nossas vidas, aumentan-
do ainda mais o contraste da 
desigualdade social no país. 

Minha primeira ação como 
CEO da companhia foi es-
truturar uma equipe sênior 
e equânime, incluindo os 
cargos de gestão, aos quais 
colaboradoras mulheres 
respondem por 50%. A 
pandemia é um aprendi-
zado para os líderes sobre 
gerenciamento de equipes, 
mas creio que o comprome-
timento da nossa empresa 
com a diversidade tem 
trazido uma leveza para o 
período, pois estimulou a 
empatia em nossos colabo-
radores.

Um exemplo muito in-
teressante sobre recruta-
mento e seleção a distância 
foi a contratação de duas 
gestoras grávidas. Me em-
penhei para assegurar-lhes 
um ambiente propício para 
que elas concluíssem a 
gestação com tranquilida-
de, ao mesmo tempo em 
que avançavam na carreira. 
Como pai de filhas mulhe-
res, apenas coloquei em 
prática o que eu gostaria de 
ver acontecendo com elas 
quando chegar o momento, 
abraçarem cargos de gestão 
sem abrirem mão dos seus 
objetivos pessoais, assim 
como as profissionais da 
Pegasystems hoje.

As novas gerações cha-
mam esse movimento de 
‘furar a bolha pelo lado de 
dentro’. Para mim, é uma 
oportunidade de me rein-
ventar e, a partir do meu 
lugar de fala, contribuir 
para que a prosperidade 
do setor de tecnologia 
contemple também o amplo 
espectro da diversidade em 
sua equação de sucesso, 
alinhada com a proposta do 
Dia Internacional da Mulher. 

(*) - Graduado em Administração 
de Empresas, bacharel em Ciências 

da Informação  e especialista em 
e-commerce e tecnologia 

pela University of California Berkeley, 
é  diretor-geral para América Latina 

da Pegasystems 
(www.pega.com/pt-br).

Maurício Prado Silva (*)
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Em meio à implementação 
do open banking pelo Banco 
Central, o Banco Bmg sai na 
frente ao anunciar uma par-
ceria com a plataforma Quanto 
para antecipar os benefícios da 
nova regulação aos seus clien-
tes. Com 90 anos de tradição, o 
Bmg, desde o início do proces-
so de implementação, passará 
a pedir aos interessados em 
linhas de crédito que compar-
tilhem seu histórico financeiro 
em outras instituições. 

Dessa maneira, a partir 
da autorização para acessar 
esses novos dados, o banco 
espera refinar suas análises e, 
assim, aumentar a aprovação 
de linhas de crédito. 

“Vemos no open banking uma 
oportunidade para a democra-
tização do acesso ao crédito e 
ao nosso leque diversificado de 
produtos financeiros. 

A nova regulação está ali-
nhada às metas do Bmg para 
o desenvolvimento de produ-
tos e serviços simplificados, 
inclusivos, inovadores, e que 
incentivem o crescimento e 
transformação do nosso negó-
cio”, afirma Flávio Guimarães 
Neto, diretor de Estratégia de 
Mercado e Analytics do Bmg. 

“É animador ver uma insti-
tuição de peso como o Bmg 

Flávio Guimarães, diretor 
de Estratégia de Mercado e 

Analytics do Bmg.

Mauro Bizatto (*)

O aumento do número de casos em todo o Brasil tem 
gerado preocupação entre empreendedores. Esses obstá-
culos seguem impactando o setor de bares e restaurantes, 
que iniciou o ano com otimismo, apesar do desenrolar que 
2021 está tomando. A Donus, startup Ambev de soluções 
digitais para bares e restaurantes, apresenta cinco dicas 
essenciais para ajudar os comerciantes nessas adaptações, 
que seguem longe de voltar ao que eram. 

É sempre importante ter em mente que novos cenários 
exigem novas reavaliações e atitudes para manter seu 
estabelecimento competitivo no mercado.
 1) Organize as finanças - Esse é o primeiro passo 

para quem quer começar. Um bom truque é alimentar 
uma planilha, que pode ser dividida em semanas ou 
meses, com toda a quantia que entra e sai da conta. 
Ela pode conter um mapeamento dos gastos no tem-
po estipulado, comparação dos gastos com o lucro e 
distribuição de despesas. Assim, é possível manter 
o controle e não exceder os gastos permitidos no 
período estipulado. 

 2) Conte com gastos futuros - Gastos maiores tam-
bém podem ser previsíveis. É possível se planejar em 
relação a valores como grandes impostos e despesas 
fixas, energia, aluguel, salários, compras de estoque 
e combustível. Isso pode auxiliar na manutenção das 
contas em dia, sem prolongar dívidas. 

 3) Estipule metas - Estabelecer metas ao longo de um 
ano pode parecer complicado em meio às circuns-
tâncias que estamos vivendo. Deve-se sempre focar 
no palpável, no possível e conquistável. Essas metas, 
mesmo que pequenas,  podem ajudar a controlar o 
impulso de adquirir artigos supérfluos ou de segunda 
necessidade, por isso, avalie seus planos de ação 
primeiro, para não pisar em falso. O planejamento 
é essencial para economizar dinheiro para grandes 
mudanças, como ampliação do espaço, abertura de 

Restaurantes apostaram na venda de drinques, cervejas e 
vinhos por aplicativos.

Vender sua imagem de maneira positiva, garante um melhor 
desempenho na vida pessoal e profissional.

E, em decorrência 
desse gigantesco re-
pertório de catálogo 

de comércio, os profissionais 
têm de se destacar para con-
seguir efetuar uma venda. 
Mesmo que não diretamente, 
todos somos vendedores. 

Advogados vendem ser-
viços da área jurídica aos 
clientes, escritores vendem 
seus textos para o público, 
médicos vendem as suas 
habilidades para pacientes 
e professores vendem seu 
conhecimento para alunos. 
De um modo ou de outro, 
estamos constantemente 
vendendo. Todavia, na arte 
da venda, existem muitos 
cuidados que precisam 
ser tomados. Um deles, é 
relacionado à imagem do 
vendedor. 

Segundo Paulo Dalla Stella 
(*), “ninguém vende nada 
pra ninguém, sem antes ven-
der sua imagem”. No mundo 
corporativo e no dia a dia das 
pessoas, vender sua imagem 
de maneira positiva, garante 
um melhor desempenho na 
vida pessoal e profissional. 
Entretanto, para isso exis-
tem regras sociais e de com-
portamento que precisam 
ser respeitadas para criar 

Como conseguir mais vendas 
por meio da sua imagem

O mundo das vendas, definitivamente, é um mundo competitivo. Com mais de 7 bilhões de pessoas no 
mundo, existem variedades de muitos produtos e serviços

performance positiva. 
“Através da explicação 

do termo na língua inglesa 
“cool” que descreve este 
comportamento elegante, 
positivo e desprovido de 
ansiedade e tensão, o trei-
namento percorre várias 
“ciências” como a filosofia, a 
psicologia positiva, a inteli-
gência emocional e até mes-
mo noções de física quântica 
para explicar o que seria o 
comportamento milionário 
que garante sucesso na vida 
pessoal e profissional”, afir-
ma o criador do curso.

Termos como autocon-
fiança, leveza de espírito, 
comunicação eficaz, edu-
cação, vulnerabilidade e 
humildade, assim como 
conceitos de felicidade, 
propiciar paz às pessoas, 
garantir boas interpelações, 
e principalmente presença e 
interesse pelas outras pes-
soas, e muitos outros, são 
apresentados como forma 
de garantir um adequa-
do comportamento social 
que ajudará na obtenção 
de importantes soft skills, 
extremamente necessários 
para a vida humana.

(*) - É coach e consultor de imagem 
(www.paulodallastella.com.br). 
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e fortalecer sua imagem. 
Ter uma boa imagem não é 
só ter um belo conjunto de 
fotografias bem diagramadas 
no Instagram. 

Ter uma boa imagem é ter 
uma aparência boa. Não re-
lacionado à beleza, mas sim 
aos comportamentos. Muito 
mais do que roupas caras, 
uma boa imagem pessoal se 
caracteriza também como 
uma boa pessoa. Uma pessoa 
de conduta, valores e semea-
da de boas atitudes. “Ser uma 
pessoa carismática, educada 
e querida pelos outros, é ser 
uma pessoa de boa imagem”, 

afirma o especialista.
Para conseguir vender 

um produto ou serviço, 
desse modo, é necessário 
vender a sua imagem. Mas, 
como mostrar ao mundo um 
vendedor humano, que se 
preocupa com os problemas 
dos clientes? No curso Ca-
risma 2.0, que se direciona 
à assessoria empresarial e 
pessoal, todas as nuances 
de comportamento ideal são 
discutidas, elaboradas e ofe-
recidas como treinamento 
que irá tornar a pessoa mais 
apta a lidar com outras e 
assim aumentar chances de 

Bmg se une à Quanto 
para aprovação de crédito 

pelo open banking

entender o open banking não 
apenas como uma demanda 
regulatória a ser cumprida, mas 
uma verdadeira oportunidade 
para conhecer melhor seu clien-
te e oferecer serviços cada vez 
melhores e mais customizados”, 
comenta Ricardo Taveira, fun-
dador e CEO da Quanto. 

“Nosso foco é justamente 
ajudar bancos, fintechs e em-
presas em geral a navegar essas 
oportunidades e antecipar 
mudanças que só veremos em 
fases avançadas da regulação”. 
Outras informações: (https://
quan.to/) - (bmg@hkbrasil.
com.br). 
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Avanço da pandemia exige novas adaptações 
no setor de bares e restaurantes

novas unidades do negócio ou nova identidade visual. 
 4) Procure as melhores ofertas - Assim que deci-

dido, quando for comprar novos produtos, a melhor 
alternativa é fazer uma pesquisa para encontrar os 
melhores preços, além de promoções, liquidações e 
ofertas. A negociação dos preços com fornecedores, 
por exemplo, permite que grande parte do valor total 
estipulado para compras de estoque seja economi-
zado e usado em outra situação.

 5) Receba pagamentos com maquininha - Aceitar 
cartões e receber o pagamento com maquininhas 
traz grandes vantagens não apenas para o cliente, 
mas ao estabelecimento também, já que as vendas 
aumentam, pois abrangem uma maior quantidade 
de pessoas que têm acesso ao modo de pagamento. 
Além disso, as maquininhas da fintech aceitam mais 
de 70 bandeiras e possuem taxas competitivas. 

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

Jefferson Botega/Ag.RBS/reprodução

Selma Migliori (*)    

De acordo com a ONU Mulheres, o 
isolamento social elevou o número das 
denúncias de violência doméstica ao redor 
do mundo.

No Chipre (30%), em Singapura (33%), 
na França (30%) e Argentina (25%). Infe-
lizmente, o Brasil não passou imune a esse 
sintoma. O Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) indicou que nos primeiros 
meses da pandemia houve aumento em 
22% no número de casos de feminicídios 
em 12 estados brasileiros, em comparação 
ao ano anterior.

O fenômeno gerou um alerta em diversas 
categorias - o Conselho Nacional (CNJ) e 
a Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), por exemplo, engajou mais de 10 
mil farmácias na campanha “Sinal Verme-
lho”, que incentivou as vítimas a denunciar 
os abusos por meio do desenho de um ‘X’ 
na palma da mão. 

Outra categoria que foi amplamente mo-
bilizada, foram os síndicos de condomínios 
residenciais, figuras essenciais para acolher 
e denunciar casos de violência doméstica 
de todos os tipos.

Nesse sentido, assim como a segurança 
eletrônica têm atendido às demandas por 
câmeras termográficas, controle de acesso 
inteligente e portaria remota que surgiram 
com a pandemia, nossas soluções também 
são efetivas para reduzir esses índices as-
sustadores - mesmo antes do isolamento, 
o Brasil já ocupava o 5º lugar no ranking 
mundial de Feminicídio segundo o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
Direitos Humanos.

Essa não é uma descoberta recente, a 
Abese vem reiterando o papel da tecnolo-
gia nessa luta. A vantagem da segurança 
eletrônica é que os equipamentos estão 
24h em locais que muitas vezes não há 
mais ninguém que pudesse intervir em 
uma situação de violência, como dentro 

de elevadores, garagens de edifícios ou 
até mesmo nas ruas.

Assim, soluções tecnológicas integradas 
como as de videomonitoramento, intrusão,  
controle de acesso com reconhecimento 
facial, a utilização de dispositivos IOT, entre 
outras, podem ser combinadas para criar 
soluções voltadas à proteção de mulheres 
em situação de vulnerabilidade - seja em 
uma rua escura ou dentro de casa.

A partir de várias ações, estamos empe-
nhados em incentivar com que os projetos 
de segurança eletrônica incluam protocolos 
nesse sentido. No mês em que celebramos o 
Dia Internacional da Mulher (8 de março), 
estou certa de que #JuntosSomosMais na 
proteção da dignidade humana no espaço 
público e privado com nossas soluções 
tecnológicas de segurança. Somos parte 
da solução.

(*) - É presidente da ABESE - Associação Brasileira 
das Empresas de Sistemas Eletrônicos de 

Segurança.

Protagonismo da tecnologia 
no combate à violência contra a mulher



Produtores rurais 
brasileiros em fuga 

para os EUA

Os produtores rurais 
do Brasil estão cada 
vez mais ávidos pelo 
sonhado Green Card 
- documento que 
autoriza residência 
permanente nos 
Estados Unidos, mas 
por que?

Sem alarde, mas com 
muita determinação 
estão buscando cada 

vez mais se informar em 
como obter o Green Card via 
EB-5 - visto de investimento 
- nos EUA. 

Levantamento realizado 
pela consultoria que pre-
sido nos EUA há mais de 
30 anos - a Oxford Group - 
revela aumento da procura 
por informações sobre o 
processo por produtores 
rurais do Brasil. 

O aumento da pressão do 
novo governo americano ao 
Brasil, relacionada a temas 
ecológicos, mas totalmente 
protecionista aos produ-
tores americanos, deverá 
gerar, nos próximos anos, 
uma maior dificuldade para 
exportação de carne, soja e 
até mesmo açúcar do Brasil 
para os EUA. 

Uma possível mudança 
no prazo de espera para 
obtenção do green card via 
EB-5 - elevando o prazo 
atual de meses para dez 
anos - além da chance de não 
renovação do projeto pelo 
Congresso americano, tem 
sido algumas das razões que 
motivam um número cada 
vez maior de produtores 
rurais do Brasil a buscar o 
green card. 

E a hora não poderia ser 
mais oportuna. Somente 
na Oxford o aumento da 
procura entre dezembro 
de 2020 e janeiro de 2021 
foi de 30% por parte desta 
categoria. 

Seguros para si e suas 
famílias, quando de posse 
do documento de residência 
nos EUA, há uma chance 
maior de articular a entrada 
dos produtos no território 
americano. 

O cenário econômico 
mundial estimula ainda 
mais esse comportamento. 
A China, por exemplo, deve 
diminuir possivelmente a 
taxação contra os produ-
tos agrícolas, o que deverá 
representar uma queda de 
preços das comodities que o 
Brasil exporta para o país. A 
guerra por espaço aos pro-
dutos agrícolas no mundo 
inteiro deverá se intensificar 
nos próximos anos. 

A França, por exemplo, 
boicota a assinatura do 

acordo entre o Mercosul e 
a União Europeia há muito 
tempo. Assim, forçam que 
os produtos agrícolas da 
América Latina não entrem 
no mercado europeu e 
preservam a sobrevivência 
de seus minifúndios. O 
tesouro francês sabe que 
não terá capacidade de co-
brir os valores que seriam 
necessários se os produtos 
brasileiros, por exemplo, 
entrarem na Europa. 

O que os produtores ru-
rais do Brasil estão vendo e 
procurando é a possibilida-
de de gerenciar esse fluxo 
diretamente dos Estados 
Unidos, cuja recuperação 
econômica  já é constante 
desde o último trimestre de 
2020. Em janeiro, o setor 
privado americano agregou 
174 mil novos empregos, 
contrariando os 50.000 
previstos pelos “experts” no 
segundo semestre do ano. 

A recuperação nos EUA 
chamou atenção até mesmo 
no segmento de hospita-
lidade, que contabilizou 
geração de mais 35.000 em-
pregos que, mesmo estando 
muito abaixo dos níveis 
pré-pandemia, mostraram 
uma reação forte no setor, 
ainda antes da vacinação, 
em janeiro. 

Outro dado relevante é 
que o ISM, índice que re-
presenta o setor industrial, 
aumentou para o melhor 
índice dos últimos dois 
anos e meio, mantendo 
uma expansão nos últimos 
sete meses, após o início da 
pandemia. Os pedidos de 
acesso ao seguro desem-
prego caíram nos EUA pela 
terceira semana seguida 
para o menor nível desde 
novembro, mostrando que 
o corte de empregos tem 
baixado desde o início da 
Covid 19. 

Enquanto isso, inves-
timentos em construção 
atingiram novo recorde em 
dezembro de 2020. Uma 
consequência da baixa nos 
juros do mortgage (finan-
ciamento hipotecário), faci-
litando a compra de casas. 
Aliás, estes juros estão tão 
baixos que aplicações para 
refinanciamentos cresce-
ram em 59% e para novas 
aquisições 16%. 

Um cenário de esperança 
que está motivando não 
apenas os produtores rurais 
brasileiros, mas investido-
res que sabem e confiam 
na força do dólar e dos EUA 
para recuperação rápida. 

(*) - É analista político e economista. 
Com mais de 30 anos de experiência 

nos Estados Unidos, é Presidente 
do Grupo Oxford, a maior empresa 

de consultoria brasileira nos EUA 
(oxfordusapontocom).

Carlo Barbieri (*)
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Disal - Distribuidores 
Associados de Livros S.A.

CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Avenida Marginal Direita do 
Tietê, 800, Vila Jaguara, São Paulo/SP, os documentos do 
Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020. São Paulo, 06 de março de 
2021. Diretor Presidente - Francisco Salvador Canato.

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE COLNIZA, MT
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS

Av. Mato Grosso, nº 122, Centro, Colniza, MT, CEP 78.335-000
Tel.: (66) 3571-1846- Cel.: (66) 98112-1367- E-mail: registrodeimoveis.colniza@hotmail.com

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Dr. José Carlos Ferreira dos Santos, Oficial de Registro do Primeiro Serviço do Foro Extrajudicial de
Registro de Imóveis da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 213, II, § 3º, da
Lei Federal nº 6.015/1973, NOTIFICA o Sr. MÁRIO TADAYOSHI MARUYAMA, portador do RG nº
2.296.183-SSP/SP e do CPF/MF nº 023.441.228-34, para cientificar que no Primeiro Serviço do Foro
Extrajudicial de Registro de Imóveis da Comarca de Colniza, foi requerida, pelo Sr. FERNANDE
ZENERE, a averbação de georreferenciamento certificado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA). O imóvel retificando (matrícula 1.207) é limítrofe ao imóvel do notificado
(matrícula 8.384, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, MT, conforme os azimutes, distâncias
e coordenadas planas, UTM dos vértices seguintes:

Meridiano Central: -57° Sistema Geodésico de Referência (SGR): SIRGAS2000
              VÉRTICES Distância Azimute Coordenadas
Estação Vante (m)(UTM) (UTM) Longitude Latitude
A0R-M-0829 A0R-M-0828 1.312,58 m 270°29’ -59º38’58,675" -9º38’49,222"
A0R-M-0828 -59º39’41,725" -9º38’48,855"
Nestes termos, fica o Sr. MÁRIO TADAYOSHI MARUYAMA notificado a comparecer e se manifestar
em Cartório, na Avenida Mato Grosso, nº 122, Centro, na cidade de Colniza, Estado de Mato Grosso,
entre 08 e 16 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias,
a contar da publicação deste Edital, para IMPUGNAR o objeto do requerimento supra, sob pena de
concordância tácita. Dado e passado nesta cidade de Colniza, MT, em 05/03/2021. O Registrador.

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1073635-66.2015.8.26.0100. O Dr. Rodolfo César Milano, 
Juiz de Direito da 43ªVC do Foro Central da Capital-SP, Faz saber a parte ré Wang Haiping, RNE 
Y2648817EX, CPF 221.402.668-11, que lhe foi proposta uma ação de procedimento comum por 
Adidas AG e Outro, alegando que os requeridos estão reproduzindo sua marca "ADIDAS" e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertido de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0039848-53.2008.8.26.0506 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de SP, Dr(a). Roberta Luchiari Villela, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) corréu Marcelo Fernando de Oliveira, representante da empresa ré Junior 
Games, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Reebok 
Internacional Limited e outros, c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no 
valor de R$ 10.000,00, pois os Requeridos estão reproduzindo suas marcas Adidas "REEBOK 
RBX" e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e 
morais pelos prejuízos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000672-33.2020.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Flávia Martins de Carvalho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) G R Abdo Transportes ME, CNPJ 07.486.579/0001-93, com 
endereço à Rua Jose Leopoldo Cordeiro, 215, Vila Nunes, CEP 12603-190, Lorena - SP que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionaria da 
Rodovia Presidente Dutra SA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$4.481,47 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Processo nº:0001955-38.2013.8.26.0543. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2º Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
lei, etc. Faz saber a(o) Carlos Henrique da Silva, brasileiro, com endereço á Rua Garaúma, 137, 
Jardim Vila Galvão, CEP:07054-100, Guarulhos–SP e Paulo Colucci, RG 1954849, CPF 348. 954. 
009-30, com end. á Rua Carlos Korkischko, 6-A, casa 02, Vila Barros, CEP 07192-200, Guarulhos – 
SP,  que lhe foi proposta uma ação da Indenizatória por dano material, por parte de Concessionária 
da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: que na respectiva vara e cartório, tramita os 
autos da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move 
contra si, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
08/10/2011, por volta das 03h54min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca VW, 
Modelo Saveiro,  ano 1995, cor prata, Placa CAU - 0761, Renavam 636393542, na altura do Km 
277+700, segundo informações passada por terceiro, o condutor trafegava em velocidade incompa 
tível pela faixa 1, perdendo  o controle do veículo e chocou-se contra as defensas do canteiro central 
e parando atravessado entre faixas 2 e 3. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo 
Boletim de Ocorrência nº 995376 (Doc. 04). Os Requerentes também alocaram pessoal capacitado 
e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
4.347,71. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por 
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que  fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015319-88.2017.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Valter Toshio Miwa, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 
16.279.254, CPF 079.231.458-14, com endereço à Avenida Jose Barbosa de Siqueira, 1301, 
Travessa Rua 2 - Casa 20, Padroeira, CEP 06172-000, Osasco - SP e Kely Rocha Vasconcelos 
MIWA, Brasileira, Casada, Empresária, RG 28.778.698-3, CPF 265.413.498-94, com endereço à 
Rua Alagoinha, 1022, Jardim Mutinga, CEP 06463-170, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de Denise Cordeiro, de cobrança do valor de R$ 93.000,00 
referente ao instrumento particular de promessa de cessão de direitos sobre domínio útil firmado 
entre as partes e não cumprido pelo réus. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003583-96.2012.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP.  Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital vierem ou conhecimento dele tiverem que, 
tramita na 2ª VC da Comarca de Santa Isabel o Processo nº: 0003583-96.2012.8.26.0543: Procedi 
mento Comum - Indenização por Dano Material Requerente: Concessionaria da Rodovia Presidente 
Dutra S/A Requerido: Edgecia Alves de Lima, qualificações ignoradas, Valdemar Ribeiro dos 
Santos, CPF/MF Nº 769.941.478-00,. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos autos da ação 
da Indenizatória por dano material. O Dr. Marcio Estevan Fernandes, Juiz de Direito da 2ª VC da 
Comarca de Santa Isabel - SP, na forma da lei. Faz saber aos, réus, ausentes, incertos, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra, move contra si, por conta dos danos 
que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 08/07/2011, por volta das 
07h10min, o requerido estava trafegando com o veículo Marca Mercedes Bens, Modelo L 1313, cor 
amarela, ano 1978, placa BVQ ? 7385, Renavam 376778440, de propriedade do primeiro requerido, 
quando, na altura do KM 010 + 800, sentido sul da rodovia, perdeu o controle do veículo, 
envolvendo-se em acidente, danificando patrimônio publico sob concessão da requerente. Mediante 
o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 937904 (Doc. 04). Os 
Requerentes também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização 
da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles 
que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.364,15, conforme demonstrativo anexo (doc. 
05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0082878-80.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Monica Di Stasi Gantus Encinas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Gimeniz, RG 2441153, CPF 185.019.158-15, e sua 
cônjuge, Maria Cardoti Gimeniz, CPF Nº 166.290.668-47, que por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado e sua cônjuge em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada sua Intimação, por edital, da “penhora que recaiu sobre o lote 18 da quadra CQ do 
empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba VII, registrado sob a matrícula Nº 42.576 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário 
(a)(s), Antonio Gimeniz, CPF/ME Nº 185.019.158-15". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir 
mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a contar após o prazo do presente edital, para que o executado apresente nos autos sua 
impugnação, bem como o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar após o prazo do presente edital, 
para que o cônjuge interponha embargos de terceiro. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14/01/2021.  

Edital de Intimação  Prazo 20 dias  Proc.0019327.24.2020.8.26.0100. A Drª. Melissa Bertolucci, 
Juíza de Direito da 27ªVC do Foro Central da Comarca da Capital – SP. Faz Saber a Casagrande 
Veículos S/A, CNPJ Nº 61.513.743/0001-50 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 
dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença 
que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, da “penhora que recaiu sobre 
os direitos aquisitivos que a executada detém sobre o lote 28 da quadra AD do empreendimento 
Ninho Verde – Gleba I, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Casagrande 
Veículos, CNPJ Nº 61.513.743/0001-50". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) 
bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2021. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003698-78.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tonia Yuka Koroku, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a CHANG HO YOON, CPF/ME Nº 118.742.258-42 e seu cônjuge Sra. JUN HOE 
MIN RNE 243.277-I, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da senhora que recaiu sobre os lotes 17 e 18 da quadra FX 
do empreendimento Thermas de Santa Bárbara – Gleba I, registrados sob as matrículas Nº 9.074 e 
9.075 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Cerqueira César/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) 
nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Chang Ho Yoon, CPF/ME Nº 118.742.258-42".O(A)(s) depositário 
(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, 
observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. . Inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de março de 2021 

Edital de Citação PRAZO DE 20 dias. Processo Nº 1005233-94.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira 
Conrado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ediva Maria da Silva RG 17409180, CPF 173.197.558-
90 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 1.986,06 referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote 10, da Quadra CI, do Loteamento Santa Cristina – 
Gleba III (atualmente denominado Riviera de Sta. Cristina III – Setor Marina). Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2020 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1102137-44.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da 
Lei, etc. Faz Sabre a(o) Júlio César Cesano Pena, RNE Nº 783.462-2 , CPF/MF Nº 227.821.958-83, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
1.918,11 referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 19, da Quadra DO, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba IV. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2021. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0080529-36.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a REUBEN SEBAG, CPF/ME Nº 903.219.288-49, e 
terceiros interessados que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de 
Cumprimento de Sentença que lhe move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por 
Edital, da penhora que recaiu sobre o lote 02 da quadra BQ do empreendimento Terras de Santa 
Cristina - Gleba VII, registrado sob a matrícula Nº 31.870 do Cartório de Registro e Anexos da 
Comarca de Avaré/SP, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s) REUBEN SEBAG, 
CPF Nº 903.219.288-49. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) 
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 25 de fevereiro de 2021. 

EXTRAVIO
NEC LATIN AMÉRICA S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 49.074.412/0001-65, com sede
na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.350, Cj B501 e B502, Bairro Agua Branca, CEP
05001-100, São Paulo-SP, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.091.604, comunica
à praça e ao mercado em geral para diversos fins, o extravio dos Livros: (i)
transferência de ações, registrado sob nr 070038; (ii) presença de acionistas,
registrado sob nr 070039; e (iii) ações nominativas, registrado sob nr 070040, todos
de nr de ordem 01 e registrados em 16/07/1982.

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000678-40.2020.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Flávia Martins De Carvalho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Max Deivid Lima dos Santos, Brasileiro, CPF 129.156.417-90, com 
endereço à Rua Conselheiro Antonio, 877, C B, Interlagos, CEP 29903-310, Estado do Espírito 
Santo-ES que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A, com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km. 184 
+300, Morro Grande, Santa Isabel-SP, CNPJ 00.861.626/0001-92, para pagamento do valor de R$ 
3.726,27 (três mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), com os acréscimos legais. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.726,27, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006928-43.2019.8.26.0020 A MM. Juíza de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dra. Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anderson Machado da Silva RG Nº 
12.928.005-3, CPF Nº 056.260.717-09, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi 
deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.737,65, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art. 
513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art. 523, 
§1º, CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1010272-32.2020.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini 
Teodoro, Juiz de Direito da 30ªVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Paula Babriele Soares Lavor 
Costa RG Nº 38.161.830-4, CPF Nº 424.289.778-22, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação 
Monitória no valor de R$ 11.319,32. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001311-68.2020.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Mario 
Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rafael Bosco Barbosa RG Nº 07903991, CPF Nº 
352.031.178-02, RG Nº 33.440.075-2 que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi 
deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 15.077,50, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

O que proporciona vanta-
gens de mercado rela-
cionadas ao bem-estar e 

ao fomento da boa qualidade de 
vida. Isso constrói um ambiente 
produtivo e com resultados cada 
vez mais positivos para o negócio. 

Apesar de não estarem pre-
vistos na CLT como sendo uma 
obrigação do empregador. 

Empresas que optam por 
disponibilizar tais benefícios 
aos funcionários contam não só 
com uma poderosa ferramenta 
de retenção de talentos, mas 
inclusive com isenção de alguns 
encargos sociais e desconto no 
imposto de renda. Dentre as 
inúmeras opções disponíveis 
no mercado de pagamento de 
benefícios, existem duas que 
chamam bastante a atenção. O 
PAT (Programa de Alimentação 
do Trabalhador) e os chamados 
Benefícios Flexíveis ou 2 em 1. 
	 •	O PAT e suas vantagens 

- Foi criado em 1976 e re-
gulamentado pelo Decreto 
nº 5, de 14 de janeiro de 
1991. Desde sua criação, o 
intuito do programa é levar 
melhorias para a alimen-
tação dos trabalhadores, 
principalmente para os de 
baixo poder aquisitivo. Um 
dos pontos mais interes-
santes sobre o PAT é que a 

www.netjen.com.br

PAT ou Benefício Flexível: Qual 
o melhor para a sua empresa?

Oferecer benefícios exclusivos para a alimentação dos funcionários é, sem dúvida, um diferencial 
relevante das empresas

mais flexível na forma 
de utilização pelo cola-
borador -  Nesse modelo, 
o colaborador não tem a ne-
cessidade de escolher entre 
Alimentação (compras em 
mercado, itens de cesta 
básica) e Refeição (restau-
rantes e lanchonetes), pois 
o cartão é aceito em todo o 
segmento alimentício. 

O pagamento do benefício é fei-
to através de um cartão pré-pago. 
Versátil e seguro, o cartão é aceito 
em todos os estabelecimentos 
do Brasil, como: restaurantes, 
supermercados, açougues, etc. e 
pode ser habilitado para diversos 
aplicativos de delivery. 

Não tendo a necessidade de 
uma rede credenciada, o que 
dá muito mais liberdade para 
o trabalhador. Tais facilidades 
também se estendem à empresa 
que opta oferecer esse tipo de 
benefício dois em um. Pois, toda 
a parte de pagamentos e con-
trole de verba é feita de forma 
totalmente digital, através de 
um aplicativo. Cada cartão é 
configurado de forma única e 
exclusiva conforme acordado 
mediante contrato.

 
Fonte e outras informações: (https://

inmaispremios.com.br/).

empresa que o adota, já que 
ela recebe um abatimento 
no imposto de renda de até 
4% pelo benefício prestado. 

  Para aderir ao PAT é preciso 
ser uma empresa grande e 
com muitos funcionários? 
Acredite, mesmo que conte 
com apenas um funcionário, 
uma empresa portadora 
do CNPJ pode aderir ao 
programa, basta estar su-
jeita ao imposto de renda. 
Também podem aderir ao 
programa: microempreen-
dedores individuais e outras 
empresas que são isentas do 
imposto de renda, mas sem 
os incentivos fiscais. 

  Para fazer o cadastro, é 

bem simples: basta acessar 
o site (http://www.trabalho.
gov.br/sistemas/patnet/),  
e preencher o formulário 
online. É preciso também 
escolher entre uma das mo-
dalidades existentes no pro-
grama. Sendo a modalidade 
Alimentação e Refeição 
Convênio uma ótima opção, 
visto que essa modalidade é 
paga na maioria das vezes 
em cartões, já que não pode 
ser pago em espécie. O co-
laborador precisa escolher 
entre Cartão Alimentação 
ou Cartão Refeição. 

	 •	Já o Benefício Flexível, 
como o próprio nome já 
diz, tem uma proposta 
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 09 de março de 20216

“Para que a implementação seja mais ágil e com o 
mínimo de desafios surpresa, é importante que 
o lojista saiba a quais pontos deve ter atenção 

e entenda como pode simplificar a execução, contando 
com plataformas que já possuem experiência e que se 
propõem a viabilizar uma operação omnichannel”, explica 
o executivo. Para Osório, o ganho de espaço da estratégia 
omnichannel fez com que muitos negócios começassem a 
refletir sobre a atual necessidade de oferecer seus produtos 
em diversos canais. 

Entretanto, o executivo ressalta que os empreendedores 
precisam ficar atentos a questões-chave para esse tipo de 
atuação, em temas que vão desde o entendimento completo 
dos agentes envolvidos na cadeia do varejo, até detalhes 
como a integração de ERP e definição de métodos de pa-
gamentos. “Para melhorar a experiência do cliente de fato, 
é necessário ter uma visão macro do negócio, mas sem 
esquecer das questões do dia a dia”, completa.

Identificar os agentes envolvidos na cadeia do 
varejo - Uma parte expressiva dos clientes já se mostrou 
preparada para a nova era do comércio totalmente integrado, 
mas um dos maiores desafios na hora de implementar essa 
estratégia é identificar quem são os agentes envolvidos na 
cadeia do varejo e qual o papel de cada um no fluxo dessa 
mudança. 

O omnichannel representa uma estratégia com a qual 
a informação circula de forma fluida e completa entre os 
diferentes canais e nesse novo cenário o cliente tem a 
expectativa de ser identificado da mesma forma e receber 
o mesmo padrão de tratamento sempre que se relacionar 
com determinada marca, independente do canal de aten-
dimento que esteja utilizando. 

A partir disso, as lojas físicas, os gestores de e-commerce, 
as franquias, as equipes de marketing, os vendedores, os 

A implementação da estratégia omnichannel é um divisor de águas no que diz respeito à melhoria da experiência dos clientes no 
varejo. Cada vez mais, as pessoas têm se tornado consumidoras multicanal e suas expectativas em relação às marcas incluem 

vivenciar uma relação completa e com mais conveniência e conforto. De acordo com Denis Osório, co-fundador da Vnda, plataforma 
de varejo com soluções omnichannel, cada vez mais as estratégias multicanal se tornam um fator chave de sucesso para o varejo.

Freepik

Qualquer varejista que almeja prosperar com seu negó-
cio, precisa estar preparado para atender aos clientes que 
pesquisam online e vão até a loja para efetuar a compra, 
ao mesmo tempo que devem conseguir receber aqueles 
que pesquisam na loja física mas preferem comprar depois 
através do site, reforça Osório”. 

Recursos de Gestão Omnichannel - Em muitos 
casos, o que pode intimidar ou até impedir empresários 
do varejo de dar o primeiro passo para implementar uma 
estrutura omnichannel é pensar no custo financeiro, no 
custo temporal e psicológico de desenvolver do zero uma 
tecnologia própria. Contudo, as lojas que desejam imple-
mentar estratégias omnichannel para suas marcas não têm 
a necessidade de desenvolver tudo dentro de casa. Apro-
veitar as soluções existentes é a alternativa mais indicada 
para garantir eficiência e segurança. 

Quem pensa superficialmente sobre criar um e-com-
merce, tem a falsa sensação de que para lançar uma loja 
virtual é preciso apenas desenvolver um site. Entretanto, 
o desafio vai muito além desta etapa, pois consiste em 
organizar dentro do site o fluxo inteiro de operação de 
uma loja, disponibilizando produtos para o maior número 
de pessoas possível, dentro do período de tempo mais 
curto viável e proporcionando uma jornada de compra 
de qualidade. 

Por isso que o mais indicado para quem está começando a 
se familiarizar e a oferecer soluções omnichannel, é tercei-
rizar as soluções de tecnologia, contando com plataformas 
de ecommerce para suportar e guiar esse crescimento e 
adaptação da operação.

Detalhes que não podem faltar na implementação 
omnichannel - Depois de entender os desafios e pontos 
a serem considerados durante a formulação de estratégia 
omnichannel para uma loja de varejo, ainda devem ser con-
siderados alguns pontos essenciais que merecem atenção 
do início ao fim dessa implementação. 

Primeiramente, ao escolher a solução de tecnologia, 
plataforma de e-commerce a ser contratada, é importante 
que a mesma seja integrada a um ERP que a loja utilize 
para sua gestão financeira, com integração de estoques e 
de pedidos e com as informações de compra e de clientes 
compartilhadas entre os dois sistemas. 

A plataforma escolhida para o gerenciamento do e-com-
merce  também precisa estar integrada com as soluções 
de pagamento que proporcionem a melhor experiência 
de gestão para o empresário e as melhores opções de efe-
tivação de compra para o cliente final. Por último e não 
menos importante, a plataforma escolhida para a gestão 
da loja virtual precisa também operar de forma conectada 
às soluções logísticas, que sejam uma boa alternativa para 
quem vende e que proporcionem experiências de entrega 
satisfatórias para quem compra. 

Por fim, vale lembrar que, para que tudo isso funcione, 
não basta apenas ter as melhores soluções de tecnologia e 
recursos que permitam uma operação omnichannel, pois 
todos os agentes envolvidos no fluxo de comercialização 
de produtos e de atendimento em pontos físicos ou digitais 
precisam estar capacitados para que a estrutura flua de 
forma eficiente e unificada. - Fonte e outras informações: 
(https://www.vnda.com.br/).

diferentes estoques e todos os demais envolvidos na opera-
ção de vendas de uma marca precisam estar em completa 
sintonia. “Na estratégia omnichannel, quando se fala em 
comércio, isso representa ele em qualquer lugar, seja no 
shopping, na loja de rua, no celular, no computador, no 
carro ou onde mais pudermos imaginar com o alcance do 
mundo digital. 
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Empatia na gestão de 
conflitos: característica de 
profissionais diferenciados

Imagine um mundo 
onde todos são egoístas. 
Já pensou como seria? 

A partir do momento em 
que se vive em sociedade, 
existe o dever de lidar 

com outras pessoas, que podem 
ser completamente diferentes 
na forma de pensar. Dentro 
das empresas, a atenção a essa 
questão se torna ainda mais 
relevante, uma vez que estão tra-
balhando, em um mesmo espaço, 
profissionais com perfis, culturas 
e personalidades diversas. 

É, portanto, uma arena propí-
cia para o surgimento de atritos, 
que podem ser desastrosos para 
o clima da organização e, ainda, 
destruir carreiras. Diante disso, 
exercer a empatia, definida, 
resumidamente, como a habili-
dade de compreender os outros 
indivíduos, é essencial para 
evitar atritos desnecessários. 
Ao usar essa competência, o 
profissional tem mais chance de 
êxito na resolução de problemas 
e, consequentemente, ganha 
mais destaque e relevância na 
profissão.

A pessoa empática consegue 
lidar melhor com muitas situa-
ções. Ela tem a capacidade de 
se colocar no lugar do outro e 
entender o seu ponto de vista, 
mesmo que não concorde com 
ele. No ambiente corporativo, é 
uma importante forma de lidar, 
com diplomacia, com todos os 
níveis hierárquicos – superiores, 
pares ou liderados – e estabe-
lecer uma conexão verdadeira, 
reduzindo, assim, os embates. 

Da mesma forma, essa condi-
ção ocorre no contexto pessoal, 
no qual os relacionamentos têm 
que ser cuidados e preservados. 
E já que precisamos viver em 
sociedade, a única saída é buscar 
a empatia como uma prática 
diária. Claro que isso não sig-
nifica concordar com todos os 
posicionamentos e aceitar tudo, 
mas, sim, entender e respeitar os 
pontos de vista dos colegas, além 
de expor as próprias opiniões. 
Para tanto, é fundamental de-
senvolver, também, a habilidade 
de escuta ativa. 

Essa arte significa ter paci-
ência e tolerância com quem 

fala, ou seja, não se trata ape-
nas de ouvir ou acompanhar o 
raciocínio de alguém: é preciso 
perceber, compreender e, prin-
cipalmente, aceitar e acolher as 
concepções divergentes. Esse 
princípio deve valer para todas 
as relações, especialmente no 
mundo corporativo, no qual pro-
fissionais diferentes precisam 
conviver diariamente.

Além disso, independente-
mente do porte da empresa, 
pensar um pouco mais no colega 
ao lado é uma forma de melhorar 
a convivência e transformar a 
rotina, com mais leveza. Vivemos 
na era do compartilhamento e, 
portanto, não podemos mais 
ignorar os sentimentos e proble-
mas alheios. Até porque cada um 
tem sua história, suas crenças, 
seus repertórios e tantos outros 
diferenciais que fazem cada 
indivíduo ser como é. 

Sendo assim, uma equipe 
formada por pessoas empáticas 
tende a se entender melhor e 
a compartilhar opiniões com 
mais facilidade, chegando a um 
denominador comum para novas 
ações. Não é à toa que a empa-
tia é umas das competências e 
habilidades – as tão faladas soft 
skills – presentes em pessoas 
de sucesso. Quando precisam 
gerenciar conflitos, suas chances 
de resolução aumentam consi-
deravelmente. 

E, em um mundo cada vez 
mais polarizado, essa capacida-
de é muito importante, uma vez 
que os atritos internos afetam 
diretamente os resultados das 
companhias, a credibilidade dos 
colaboradores envolvidos e o 
desenvolvimento das carreiras. 

Cabe, então, a cada profissio-
nal exercer o seu protagonismo e 
decidir se será mais um no meio 
da multidão ou aquele que usa, 
além do conhecimento técnico, 
adquirido nas escolas e faculda-
des, todas as suas competências 
e habilidades para ser melhor e 
consequentemente, se destacar 
dentro da organização.

 
(*) - Professor da Fundação Dom 

Cabral e autor do livro “Contratado 
ou Demitido – só depende de você”, 

atua como embaixador da ONG 
ChildFund e Conselheiro de RH da 
ACMinas. É CEO, board advisor e 

headhunter da Prime Talent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Ao todo, são 30 milhões de hectares 
administrados por mulheres no país.

Dessas, 57% estão na 
região Nordeste; 14% 
no Sudeste; 12% no 

Norte; 11% no Sul; e 6% 
no Centro-Oeste. Ao todo, 
são 30 milhões de hectares 
administrados por mulheres 
no país. As informações são 
do Censo Agropecuário de 
2017. Entre as proprietárias 
rurais, 50% das atividades 
econômicas estão relacio-
nadas à pecuária; 32% à 
produção de lavouras tem-
porárias; e 11% à produção 
de lavouras permanentes. 

Mulheres são responsáveis 
por 19% das propriedades 
rurais do país. Porém, al-
gumas pesquisas recentes, 
como a da Associação Bra-
sileira de Marketing Rural 
e Agronegócio), mostram 
que esse número continua 
subindo, podendo chegar 
a 30%. “As mulheres estão 
ocupando um espaço impor-
tante no campo. Quando não 

Marcus Matta (*)
 
Pioneira do mercado de compartilha-

mento de bens de luxo no país, a Prime 
You praticamente viu esse mercado 
nascer e participou da sua evolução. 

Agora, 13 anos depois, esse modelo 
de negócios prepara-se para ganhar 
um impulso ainda maior, com a regu-
lamentação oficial das operações de 
compartilhamento de aeronaves apro-
vada pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC). 

Considerada muito positiva para o 
mercado e o aprimoramento do negócio, 
a nova regulamentação é definitivamen-
te um marco e contribuirá para a expan-
são dessa atividade. Nossa avaliação é 
que ela fomentará os negócios da aviação 
executiva, garantindo a máxima segu-

rança das operações buscando eliminar 
entraves burocráticos e norteando as 
atividades do setor. 

O modelo de compartilhamento de 
aeronaves é uma tendência mundial, 
já consolidada nos EUA e na Europa, e 
que ainda tem muito espaço para crescer 
no Brasil. Inclusive, o modelo escolhido 
pela ANAC traz semelhanças com as 
regras estipuladas pela Federal Aviation 
Administration (FAA), autoridade res-
ponsável pelo setor nos Estados Unidos. 

A Prime You, desde 2008 - quando 
passou a oferecer ao mercado brasi-
leiro este modelo de negócio -, já está 
adaptada em toda a sua estrutura e em 
suas operações aéreas às novas regras 
que passam agora a regulamentar 
oficialmente o uso compartilhado de 
aeronaves privadas. 

Todas as áreas de negócios da Prime 
You foram estruturadas a partir de 
regras rígidas de controle operacional 
e de gestão, que estão em vigor desde 
o início da nossa operação, e que, em 
face das regras da ANAC, demonstram 
que o nosso modelo está totalmente 
adequado às melhores práticas dessa 
atividade, não só no segmento de ae-
ronaves executivas, mas também no 
compartilhamento de embarcações, 
casas de luxo e carros esportivos. 

Esse modelo tem nos permitido estar 
à frente deste mercado no Brasil, e, com 
a aprovação das regras da ANAC, nos 
dá ainda mais confiança para seguir-
mos com os investimentos planejados 
visando acelerar o nosso crescimento. 

(*) - É CEO e fundador da Prime You. 

Cresce número 
de mulheres no Agronegócio
O Ministério da Agricultura, por meio do programa Agro Mais Mulher, divulgou dados sobre o trabalho 
das mulheres no campo. Cerca de 947 mil propriedades rurais, no Brasil, são coordenadas por gestoras

industrializa e comercializa 
suas próprias tecnologias 
desenvolvidas em anos de 
pesquisa, trazendo inovação 
ao mercado. A engenhei-
ra agrônoma conta que a 
maioria dos seus clientes são 
homens, mas já enxerga uma 
mudança desse cenário. 

“A participação da mulher 
no agro vem crescendo. Me 
formei em 1996, quando se 
formaram quatro mulheres. 
Já nas turmas que ministrei 
aulas, nos últimos anos, mais 
de 50% dos alunos eram mu-
lheres. Hoje, também, tem 
mulheres ocupando altos 
cargos em multinacionais”, 
conta Dana. O Banco do 
Agronegócio do Brasil tam-
bém segue essa tendência. 
“Na WTK Agro, a diretoria 
do banco é composta por 
mulheres e a presidente da 
fintech veio do agronegócio,” 
conta a economista. - Fonte: 
Somos Assessoria.

são donas de propriedade, 
elas administram a produção 
com a família ou estão sendo 
preparadas para isso”, relata 
a economista da WTK — O 
Seu Banco Agro. 

Dana Meschede, da ‘Dana 

Agro’, que presta serviços de 
consultoria e palestras para 
produtores do agronegócio, 
é uma dessas mulheres que 
ocupam setores importantes 
do meio. Além da consul-
toria, a empresa de Dana 
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O fortalecimento do mercado de 
propriedade compartilhada
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: EDInALDO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/11/1975, 
motorista, natural de Rio Largo - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Aureliano dos Santos e de Olindina Maria da Conceição; A pretendente: TAIAnE DOS 
SAnTOS CAmPOS, brasileira, solteira, nascida aos 08/05/1982, arrumadeira, natural 
de Feira de Santana - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Damião 
Pereira Campos e de Maria do Carmo Lima dos Santos.

O pretendente: ISAAC FELIPE DE SOuSA LOuREnçO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/07/1999, estagiário, natural de Curimatá - PI, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Celso Lourenço Neto e de Anajara de Sousa Santos Lourenço; A 
pretendente: nAIARA DE LImA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/01/1999, 
auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, filha de José Raimundo da Silva e de Darci Otacilia de Lima Silva.

O pretendente: YGOR DO nASCImEnTO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/01/1999, analista de telecom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Santo do Nascimento Silva e de Rosely dos Santos Silva; A preten-
dente: CAROLInA SOARES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 08/07/1996, 
operadora de atendimento, natural de Francisco Morato - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Ricardo Soares da Silva e de Suzana Maria da Silva.

O pretendente: FERnAnDO GOmES CRuz SERAFIm, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/01/1987, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antonio Gomes Serafim e de Sirlene Cruz Serafim; A pretendente: 
ALExAnDRE RAbELO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/03/1980, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antônio Claudino dos Santos e de Vandete Rabelo dos Santos.

O pretendente: RObSOn DE OLIVEIRA GuEDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/02/1996, agente comercial, natural de Maranguape - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Ivan Guedes Alves e de Maria do Socorro de Oliveira 
Guedes; A pretendente: DAnIELA mEnEzES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/11/1996, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Cicero Sobral da Silva e de Maria do Carmo Menezes Silva.

O pretendente: TYAGO DE OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/02/1991, motoboy, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de João Carlos Santos e de Edineuza de Oliveira Vasconcelos; A pretendente: 
mARInA AuGuSTA PInA CARDEAL, brasileira, solteira, nascida aos 23/01/1993, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Silvio Augusto Cardeal e de Neusa Pina Santana.

O pretendente: RAuL PAIxãO mEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/05/1993, 
controlador de acesso, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Cristiano Perazzo Meira e de Rosenilda Correia da Paixão; A pretendente: 
LIVIA VITÓRIA RAnGEL DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 22/02/1999, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz 
Francisco da Silva Junior e de Alessandra Ligia Rangel.

O pretendente: JOSIEL DOS SAnTOS TOmAz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/06/1979, vendedor, natural de União dos Palmares - AL, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Manoel Claricio Tomaz e de Maria Aparecida dos Santos; A 
pretendente: SuELI nOGuEIRA ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 16/06/1976, 
saladeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Jose Maria Alves e de Regina Josefa Nogueira Alves.

O pretendente: JOSIAS CARLOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/01/1971, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Luiz Ginuino da Silva e de Maria das Dores Silva; A pretendente: EDnA 
TEIxEIRA DE ARAnTES, brasileira, solteira, nascida aos 17/08/1969, analista de 
crédito, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Carmo Teixeira de Arantes e de Terezinha da Silva Arantes.

O pretendente: CARLOS EDuARDO VIAnA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/01/1980, instrutor de trânsito, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Florisvaldo Jesuino Viana e de Aliria Eufrosina Viana; A pretendente: 
VAnESSA FEITOSA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 10/05/1987, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Rodrigues dos Santos e de Israelita Feitosa Matias.

O pretendente: AnDERSOn COSTA CORbETTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/09/1982, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Carlos Alberto Corbetta e de Marly da Silva Costa Corbetta; A pretendente: 
KELLY CRISTInA FEITOSA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 25/07/1988, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Antonio Rodrigues dos Santos e de Israelita Feitosa Matias.

O pretendente: ALEx DA COSTA GOnçALVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/05/1982, passador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Ivaneide Ribero Gonçalves e de Claudelice Costa; A pretendente: mILEnA 
SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1988, diarista, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Helio Pereira 
e de Marines Silva.

O pretendente: AnDRE LuIS nASCImEnTO bLAnDInO, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 17/06/1975, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de Nelson Victor Malheiro Blandino e de Eurides Sousa 
Nascimento Blandino; A pretendente: RObERTA KELLY DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 06/09/1978, professora, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Isaias Pereira Soares dos Santos e de Maria 
Imaculada dos Santos.

O pretendente: WAGnER DE OLIVEIRA SETE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
12/02/1981, engenheiro eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Paulino de Oliveira Sete e de Ana Rosa de Oliveira Sete; 
A pretendente: HERIquILânDIA SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/08/1990, consultora de vendas, natural de São Luís - MA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Wellington Reis Silva e de Valdina Francisca da Cunha Santos.

O pretendente: mARROnEY FERREIRA JAnuáRIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/04/2000, motorista, natural de Governador Valadares - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jaime Ferreira da Silva e de Cristiane Aparecida Januário Ferreira; 
A pretendente: mARIA EDuARDA FOnTES GEROLOmO, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/02/2002, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, filha de Eduardo Augusto Campos Gerolomo e de Maria de Lourdes Ferreira Fontes.

O pretendente: RAFAEL LEOnARDO DA CRuz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/11/1995, administrador de banco de dados, natural de São Paulo - SP, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Eudes da Cruz e de Francisca 
Leonardo da Costa; A pretendente: JuLIAnA DE SAnTAnA REIS, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/06/1989, analista de contadoria, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Elio dos Reis e de 
Eunildes Carvalho de Santana.

O pretendente: LEOnARDO RODRIGuES bRITO DE SOuSA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/05/1990, técnico de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco Rodrigues de Sousa e de Maria 
Rosangela Souza Brito; A pretendente: nATALIA RODRIGuES DE OLIVEIRA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 21/11/1995, analista de recursos humanos, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo Sergio de Oliveira 
e de Luciana Rodrigues da Silva.

O pretendente: ALAn DOS SAnTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/08/1990, 
pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Ailton Vitoria da Silva e de Ednalva de Jesus Santos; A pretendente: bEATRIz DE 
bORbA TOmAz, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/1999, jovem aprendiz, natural 
de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcelo 
Santos Tomaz e de Elizandra do Carmo Borba.

O pretendente: mILTOn SAnTOS DE ASSIS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
26/08/1957, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Zacarias Antonio de Assis e de Maria de Lourdes dos Santos; A preten-
dente: CLáuDIA CROVELLA AVInO DE SOuzA, brasileira, divorciada, nascida aos 
31/10/1968, manicure, natural de Campinas - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Angelo Avino Júnior e de Edmea Crovella Avino.

O pretendente: JOSIVALDO JOSé DE LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/04/1989, 
pintor de construção civil, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Severino de Lima e de Maria Madalena do Nascimento; A pretendente: 
TAIná bELTRãO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 27/05/1997, auxiliar 
de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de João Leandro dos Santos e de Ester Tertolina Beltrão.

O pretendente: HORACIO SAnTOS mOuRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/07/1969, repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Henrique Vicente Moura e de Nilda de Oliveira Santos Moura; A pretendente: 
EDI LúCIA GuImARãES LImA, brasileira, solteira, nascida aos 09/08/1977, operadora 
de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Sebastião Lima e de Edleuza Guimarães de Oliveira.

O pretendente: EDICARLOS nOVAES CAETITé, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/08/1985, comprador empresarial, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Santos Caetité e de Irani Novaes Caetité; A 
pretendente: REInILDA SAnTOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/09/1983, 
do lar, natural de Jacobina - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Placido Gomes da Silva e de Marizete Santos da Silva.

O pretendente: EDIVânEO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/06/1967, 
cobrador, natural de Tobias Barreto - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Raimundo de Oliveira Neto e de Maria Julia de Jesus Oliveira; A pretendente: FAbIAnA 
mARIA DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 29/08/1981, assistente social, 
natural de Cabo - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo Ricardo 
dos Santos e de Maria José de Souza.

O pretendente: GuTEmbERG JOSé DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/11/1980, pedreiro, natural de Olinda - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ivonete Joana da Silva; A pretendente: ROSéLIA DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 13/01/1985, de serviços domésticos, natural de Lagoa Seca - PB, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Benedito dos Santos e de 
Bernadete da Silva Santos.

O pretendente: REGInALDO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/04/1981, copeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Carlos Antonio Silva e de Francisca Alves da Silva; A pretendente: CRISTIAnE 
PEREIRA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 01/02/1981, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Bezerra dos Santos e de Elena Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: AnDERSOn SAnTOS GOnçALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/08/1995, auxiliar nos serviços de alimentação, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jocival Gonçalves e de Ana Santos Rebouça; A 
pretendente: TAuAnA GOnçALVES VAz, brasileira, solteiro, nascida aos 14/12/1998, 
auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, filha de Evandro Silva Vaz e de Jocielma Gonçalves de Andrade.

O pretendente: JAILSOn JOSé FERRAz DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/06/1996, auxiliar de padeiro, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Mariano de Sousa Filho e de Ana Claudia Ferraz de Azevedo; A 
pretendente: LuDmILA OLIVEIRA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/04/1991, 
auxiliar administrativo, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Jairo Amaral Santos e de Adelinda Oliveira Santos.

O pretendente: CRISTIAnO mIRAnDA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/10/1986, pintor de construção civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Ozias Archanjo de Oliveira e de Diva Alves Miranda; A preten-
dente: LILIAnE GOmES DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1983, 
atendente, natural de Bertópolis - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Manoel Evandro Pereira dos Santos e de Vanilda Gomes dos Santos.

O pretendente: DIEGO DIAS DE SEnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/02/1987, 
bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Fernandes de Sena e de Maria Dias de Sena; A pretendente: VAnESSA DOS 
SAnTOS WEnCESLAu bRAz, brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1987, analista 
financeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Valmir Wenceslau Braz e de Maria Lucia dos Santos.

O pretendente: HEnRIquE LEAnDRO KOzEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/05/1978, engenheiro da computação, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de Luiz Leandro Kozel e de Maria Firmina de Jesus Kozel; 
A pretendente: DAGmAR FERnAnDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
11/04/1975, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José da Silva e de Cleusa Fernandes da Silva.

O pretendente: EVERTOn FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/04/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Saldanha da Silva e de Maria Cicera Ferreira da Silva; 
A pretendente: THAYnA TEIxEIRA SEnA, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/1996, 
operadora de sac, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Robson Dourado Sena e de Ivanete Teixeira Santos.

O pretendente: JOSE RObERTO FARIA, brasileiro, divorciado, nascido aos 06/05/1962, 
corretor de imóveis, natural de Divino - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Vicente de Paulo Faria e de Efigenia Freitas Faria; A pretendente: mARIA DE 
FáTImA GILDETE ARAuJO, brasileira, divorciada, nascida aos 20/11/1974, do lar, 
natural de São João do Piauí - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
João Araujo Sobrinho e de Gildete de Oliveira Araujo.
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 - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: RAFAEL ROCHA RODRIGuES, profissão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 05/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Carlos Rodrigues e de Dayane 
Gomes da Rocha. A pretendente: mAITE CRISTInA DA SILVA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/07/1999, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Valdemilson Matos da Silva e de 
Katia Aparecida da Silva.

O pretendente: ADRIAnO AnTOnIO DA SILVA, profissão: conferente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 08/05/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Altamiro Antonio da Silva e 
de Joana Maria da Conceição da Silva. A pretendente: TAnIA DA SILVA CRuz, profissão: 
esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
data-nascimento: 29/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Miguel Cruz e de Marilene Melo da Silva.

O pretendente: WILLY ALIbERTI, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: em 
Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 23/07/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Hercule Carmine Aliberti e de Edna Pereira dos Santos Aliberti. A 
pretendente: SAbRInA DE mELO SAnTAnA, profissão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 17/04/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito São Paulo, SP, filha de Aloisio José de Santana e de Claudia Anisia de Melo Santana.

O pretendente: JOSEnITO RODRIGuES DO CARmO, profissão: motorista carreteiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Irecê, BA, data-nascimento: 11/06/1962, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Annito Rodrigues do Carmo 
e de Izabel Soares do Carmo. A pretendente: DInAmAR DE SOuSA SALES, profis-
são: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: em Teresina, PI, data-nascimento: 
28/11/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Sales 
de Oliveira e de Maria Deuselina de Sousa Oliveira.

O pretendente: mAuRICIO nASCImEnTO SEVERInO, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 24/03/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maurilio Severino e de 
Selma Lucia Nascimento. A pretendente: LuzIA SOuSA SILVA, profissão: auxiliar ad-
ministrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, 
data-nascimento: 23/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Silva de Jesus e de Idalice Sousa Silva.

O pretendente: JOSé APARECIDO DA SILVA, profissão: ajudande de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Cônego Marinho, MG, data-nascimento: 15/04/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Nunes e de Dilma 
Borges e Silva. A pretendente: mAInE DA SILVA REIS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 18/06/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Nunes dos Reis e de Marcia Ferreira da Silva.

O pretendente: nEILTOn SAnTOS DA SILVA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 13/02/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Miguel da Silva e de Quitéria Barros dos Santos. 
A pretendente: CAmILLA AnSELmO DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/06/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Anselmo da Silva e de Isabel Cunha da Silva.

O pretendente: GEIVISOn FREITAS SILVA, profissão: antenista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/05/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Kleber Flauzino da Silva e de Maria do Carmo 
Freitas da Silva. A pretendente: VALéRIA AbRAnTES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/05/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Florencio da Silva e de Zelita 
Marcelino de Abrantes.

O pretendente: LAERCIO JOSIAS COnEGunDES DE mORAES, profissão: auxiliar de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
14/09/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Josias 
de Moraes e de Neide Conegundes dos Santos. A pretendente: mAnOELA LEOPOLDInO 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, 
data-nascimento: 29/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Claudio Leopoldino da Silva e de Roseane da Silva Vanderley.

O pretendente: VInICIuS SOuzA E SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/03/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Mauricio da Silva Neto e de Silvia 
Helena Francisco de Souza e Silva. A pretendente: KARInA GRAzIELE mARTInS DA 
SILVA, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
nascimento: 11/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Amaro Pedro da Silva e de Lúcia Maria Martins da Silva.

O pretendente: mILTOn ALVES GAmA, profissão: tapeceiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/09/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindalvo Alves Gama e de Genny Alves Gama. 
A pretendente: AnDRéA bALLARIn RAmOS, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/08/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Barbosa Ramos e de Vera 
Lucia Ballarin Ramos.

O pretendente: JOãO VITOR DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: mensageiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 25/03/2000, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Cesario dos Santos e 
de Edvania Maria de Oliveira. A pretendente: nATHáLIA DA SILVA GOmES, profissão: 
auxiliar de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 18/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elizeu 
Gomes e de Veridiana da Silva Gomes.

O pretendente: RODRIGO AmARAL GOnçALVES DA SILVA, profissão: impressor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 26/10/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Gonçalves da Silva e 
de Márcia do Amaral Gonçalves da Silva. A pretendente: LEOnARDO TAKESHI mIuRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteiro, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 
26/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Yoshinori 
Miura e de Maria Aparecida Correa Miura.

O pretendente: WELInTOn DA SILVA JOAquIm, profissão: ajudante de carga e des-
carga, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 
06/10/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz dos 
Santos Joaquim e de Maria Conceição Fernandes da Silva Lima. A pretendente: LARIS-
SA TORRES DE REzEnDE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Perus, SP, data-nascimento: 31/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Amauri Dutra de Rezende e de Tereza da Silva Torres Santos.

O pretendente: FAbRICIO CARVALHO COnSOLAçãO, profissão: mecânico de autos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/04/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdete da Consolação e 
de Dalva Maria Carvalho. A pretendente: nAIARA SAnTAnA DE OLIVEIRA, profissão: 
manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: em Serra Preta, BA, data-nascimento: 
03/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rozevaldo 
Soares de Oliveira e de Vitalina Santana de Azevedo Oliveira.

O pretendente: JOSuéL PEDRO VICEnTE, profissão: operador de refrigeração, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 11/08/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pedro Vicente 
e de Joselina dos Santos Silva. A pretendente: LuCRECIA DOS SAnTOS, profissão: 
líder de departamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, 
data-nascimento: 02/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luciene dos Santos Silva.

O pretendente: JOSELITO DOS SAnTOS, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cedro de São João, SE, data-nascimento: 06/10/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio dos Santos e de Risolêta 
dos Santos. A pretendente: mARLEnE DE CASTRO SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Dom Inocêncio, PI, data-nascimento: 10/01/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olimpio Pereira da Silva 
e de Emilia de Castro Silva.

O pretendente: ADELSOn ORnELAS bATISTA, profissão: meio oficial de panificadora, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Comercinho, MG, data-nascimento: 02/12/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Ornelas Pereira e 
de Eva Marcos Batista Pereira. A pretendente: PATRICIA TESCARO RAmOS, profissão: 
líder operacional de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
César, SP, data-nascimento: 15/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudinei Ramos e de Elaine Aparecida Tescaro Ramos.

O pretendente: LuCAS HEnRIquE DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 03/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriana Maria da Silva. A pretendente: 
LILIAnA DEODATO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/12/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Deodato da Silva e de Angela Maria dos Santos Silva.

O pretendente: mAuRILIO FERnAnDES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Umuarama, PR, data-nascimento: 28/04/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Fernandes da Silva e de 
Veronica Pendloski da Silva. A pretendente: mARIA DE LOuRDES DA SILVA, profis-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Sátiro Dias, BA, data-nascimento: 
11/09/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvestre Cecilio 
da Silva e de Helenice da Conceição Silva.

O pretendente: LuCAS PEREIRA DA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/03/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Pereira da Silva e de Marlei Pereira 
da Silva. A pretendente: JuLLY CRISTInA CInTRA CORDEIRO, profissão: assistente 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 13/12/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darci Gonçalves Cordeiro 
e de Lecinete Oliveira Cintra.

O pretendente: mATHEuS HEnRIquE GOnçALVES DE OLIVEIRA, profissão: secu-
ritário, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
16/08/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Gonçalves 
de Oliveira e de Andreia Regina de Oliveira. A pretendente: CAROLInE DE CAmARGO 
FERnAnDES, profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, 
data-nascimento: 09/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cassiano Marques Fernandes e de Keli Cristina de Camargo Fernandes.

O pretendente: LuCAS mEnDES AnTunES, profissão: cobrador de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São João da Ponte, MG, data-nascimento: 10/03/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel da Conceição 
Mendes Antunes e de Genilda Antunes Mendes. A pretendente: FERnAnDA PEREIRA 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-
nascimento: 11/04/1994, residente e domiciliada em Barueri, SP, filha de Josue Pereira 
da Silva e de Zileide Pereira da Silva.

O pretendente: JEFERSOn mARquES LImA, profissão: assistente de infraestrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/03/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Lima Neto e de Sandra 
Maria Marques Lima. A pretendente: JESSICA DA SILVA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 04/04/1993, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Vanda Floraci da Silva.

O pretendente: FAbRICIO DO AmOR DIVInO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/12/2001, residente e domici-
liado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Luciane Souza do Amor Divino. A pretendente: 
CASSIA DA SILVA FLORIAnO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 03/07/2003, residente e domiciliada em Franco 
da Rocha, SP, filha de Francisco Floriano Filho e de Maria de Fatima da Silva Floriano.

O pretendente: AnTOnIO RODRIGuES RAmOS, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Teófilo Otoni, MG, data-nascimento: 09/05/1951, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pacifico Rodrigues dos Santos e 
de Joana Ramos dos Santos. A pretendente: mARIA TOmé PEREIRA PInTO, profis-
são: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: em Coroaci, MG, data-nascimento: 
09/03/1941, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvério Tomé 
Pereira e de Camila Natalina da Silva.
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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Câmbio e progresso

A política monetária 
do Brasil seguiu 
na direção oposta, 
valorizando o real 
à custa de juros 
abusivos

Capitalistas eram um 
grupo de homens 
que entendiam que 

deveriam buscar a riqueza 
em oposição àqueles que 
pregavam a pobreza como 
o caminho para o céu e 
faziam de Jesus Cristo, o 
portador da Luz da Ver-
dade, uma pessoa comum 
que vivia na pobreza, o que 
é falso, pois José era um 
empresário bem sucedido 
do ramo de carpintaria que 
jamais teve problemas com 
a subsistência. 

No afã de dominar as 
riquezas e manipular a 
população, foi surgindo um 
sistema que despersonali-
zava os seres humanos, os 
quais, na sua indolência, 
iam perdendo a indivi-
dualidade, se tornando 
apáticos, achincalhando 
o significado da vida. A 
economia se distanciou 
da meta de promover a 
continuada melhora nas 
condições gerais de vida, 
passando a priorizar o ob-
jetivo de acumular capital 
financeiro e poder gerando 
instabilidade e precariza-
ção geral. 

Isso acabou dando ori-
gem à gestação da ideia do 
Estado dos Capitalistas, a 
versão ocidental do Capita-
lismo de Estado, que tudo 
controla e tudo impõe, mas 
sem a diversidade que a 
iniciativa privada assegu-
ra; é o manda quem pode 
e a quem todos devem 
obedecer. Os ideais eno-
brecedores foram sendo 
aniquilados e foi surgindo 
a grande decadência da es-
pécie humana que deveria 
beneficiar a vida buscando 
a melhora geral contínua 
e o aprimoramento da 
espécie. 

Cada povo tem de se vol-
tar para si mesmo, para a 
melhoria interna, criando 
oportunidades de empre-
go para trabalho com garra 
e adequada compensação, 
com bom aproveitamento 
das horas de lazer de for-
ma construtiva. E surgi-
ram crises e guerras; a de 
1929 causou estragos por 
mais de duas décadas. Ex-
plicando a crise financeira 
que começou em 2007, no 
livro “A grande degenera-
ção”, o historiador Niall 
Ferguson apresenta cinco 
fatores que levaram ao fra-
casso da bolha imobiliária 
americana: a ganância dos 
grandes bancos; a altera-
ção das regras de Basileia 
sobre requisitos do capi-
tal; a política dos bancos 
centrais; a aprovação pelo 
Congresso de leis que 
distorceram o mercado 
hipotecário; e a política 
monetária do governo 
chinês que gastou trilhões 
de dólares em sua própria 
moeda para evitar que ela 
valorizasse com relação ao 

dólar para manter as ex-
portações da manufatura 
chinesa ultracompetitiva 
nos mercados ocidentais. 

A política monetária do 
Brasil seguiu na direção 
oposta, valorizando o real 
à custa de juros abusivos. 
Enquanto a China crescia 
na produção e exportação, 
o Brasil exportava empre-
gos e se tornava crescen-
temente dependente da 
importação de manufa-
turados. A geopolítica do 
máximo ganho e poder 
se tornou prioritária, mas 
destruiu a indispensável 
cooperação entre os povos 
para superar as épocas 
de crise. O ser humano é 
a única criatura que por 
ignorância e mania de 
grandeza desequilibra e 
provoca destruição nos 
mecanismos naturais de 
sustentabilidade. Já esta-
mos percebendo a conse-
quências. 

Na hora em que houver 
uma virada nisso, nem dá 
para imaginar como a Terra 
vai ficar hospitaleira. A 
grande questão é a falta 
de bom preparo das novas 
gerações, com base nas 
leis da natureza, para uma 
vida produtiva. A falência 
da educação evidencia que 
algo está errado na civili-
zação. As escolas devem 
formar seres humanos 
dotados de bom senso e 
capacitação para refletir 
intuitivamente. 

Um grupo despreparado 
criou a república, subme-
tendo o Brasil a interesses 
externos desde 1889; não 
é que não houvesse apro-
veitadores no Império, mas 
na república os interesses 
do país ficaram em segun-
do plano. Presidentes e 
congresso mais serviram 
a interesses próprios e 
externos do que ao Brasil e 
à sua população. Se tivesse 
havido seriedade e hones-
tidade quando o poder foi 
devolvido aos civis, outra 
seria a situação do país. 

Governaram de forma 
ridícula quando deveriam 
ter se esforçado para mos-
trar que poderiam implan-
tar uma gestão eficiente, 
com bom aproveitamento 
dos recursos, promovendo 
progresso. É uma lástima 
a situação em que nos en-
contramos, com tantos re-
cursos naturais cobiçados, 
mas sem gerência séria e 
com população que não re-
cebeu o adequado preparo. 
Os inimigos fazem de tudo 
para impedir o progresso 
do país. 

Em Belmonte, Portugal, 
onde nasceu Pedro Álvares 
Cabral, há um marco em 
homenagem a ele com as 
seguintes palavras: “Neste 
dia, a horas de véspera, 
houvemos vista de terra!... 
Terra de Vera Cruz” - Pero 
Vaz de Caminha. 

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

do Hotel Transamerica Berrini, 
e realiza palestras sobre temas 

ligados à qualidade de 
vida. Coordena os sites 

www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). 

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: VINÍCIUS DELFINO OLIVEIRA DA SILVA, profissão: tatuador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Valta Delfino Oliveira da Silva. A pretendente: 
KENIA DOS SANTOS PAULA, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, filha de Jose Arteiro de Paula e de Josefa Firmino dos Santos Paula. R$ 14,55

O pretendente: THIAGO DE CAMPOS, profissão: moldureiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Jair de Campos e de Maria de Fátima Santos. A pretendente: 
KRÍSSIA BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Paramirim - BA, data-nascimento: 21/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Lúcia Barbosa de Oliveira. R$ 14,55

O pretendente: RAFAEL PINO MACIEL, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Espanha, data-nascimento: 25/04/1937, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Francisco Pino Comesaña e de Carmen Maciel Garcia. A pre-
tendente: LOURDES PEDROSO DE JESUS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Francisco Badaró - MG, data-nascimento: 16/12/1975, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de João Pedroso dos Santos e de Josina Pedroso de 
Jesus. R$ 14,55

O pretendente: RIVALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, profissão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Calvo - AL, data-nascimento: 14/07/1992, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Rivaldo José da Silva e de Maria da Apresen-
tação da Silva. O pretendente: JOÃO BERNARDO PESTANA FIGUEIRA, profissão: 
agente de viagem, estado civil: divorciado, naturalidade: Portugal, data-nascimento: 
21/04/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Figueira e de 
Gloria Pestana. R$ 14,55

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: JÚLIO CÉSAR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (24/04/1995), estado civil solteiro, profissão 
promotor de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jair Zeferino de Souza e de Sonia dos Anjos Souza. A pretendente: GRAZIELLY DE 
OLIVEIRA COTRIM, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (02/11/1999), estado civil solteira, profissão assistente de faturamento, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Pedro Cotrim e de Maria 
Sonia de Oliveira Cotrim.

O pretendente: AMISSON N'FANDA, de nacionalidade guineense, nascido em República 
da Guiné-Bissau, no dia (24/09/1988), estado civil solteiro, profissão enfermeiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Romão N'fanda e de Tchambu 
Loda. A pretendente: GOIA ALFREDO BIAGUÊ, de nacionalidade guineense, nascida em 
República da Guiné-Bissau, no dia (16/03/1990), estado civil solteira, profissão assistente 
social, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alfredo Biaguê 
e de Marciana Dias Fernandes.

O pretendente: ALEXSANDRO DA SILVA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/02/1984), estado civil solteiro, profis-
são coordenador de PCP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de João Paulo Faleiro Gonçalves e de Prazeres Maria da Silva. A pretendente: KELLY 
SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Pau-
lista - SP, no dia (30/03/1997), estado civil solteira, profissão analista de RH, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valmir Goes da Silva e de Creuza 
Damasceno Souza.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Bela Vista do Paraíso - PR, no dia (25/08/1972), estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo Pereira 
da Silva e de Luzia Rodrigues da Silva. A pretendente: SHIRLEY SIMONE DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (20/07/1970), 
estado civil divorciada, profissão atendente, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sebastião Custodio da Silva e de Maria José Camargo da Silva.

O pretendente: FRANCISCO SANDOVAL BEZERRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (08/12/1984), estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Izidio Bezerra 
e de Maria Aparecida Bezerra. A pretendente: GLEICE SOARES PEDRO, de naciona-
lidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/04/1988), estado civil 
solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Carlos Cezar Pedro e de Maria Nely Soares Cardoso.

O pretendente: ALEX MORAES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/11/1978), estado civil solteiro, profissão pintor autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Moraes de 
Souza e de Luci Oliveira de Paula Souza. A pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/01/1979), 
estado civil solteira, profissão cozinheira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Joaquim da Silva e de Maria da Penha Felix da Silva.

O pretendente: GILMAR OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Estância - SE, no dia (05/05/1969), estado civil solteiro, profissão carreteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João de Oliveira Santos e de Maria 
José dos Santos. A pretendente: CLEIA MARIA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, nascida em Salvaterra - PA, no dia (19/01/1972), estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Amiraldo dos Santos e de Maria de Nazaré da Silva.

O pretendente: CÉSAR LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascido em Caruaru - PE (Registrado no Município de São Bento do Una - 
PE), no dia (06/10/2002), estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leonardo Costa da Silva e de Kele 
Santos de Oliveira. A pretendente: AMANDA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (05/05/1997), estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ariosvaldo Soares de Oliveira e de Dilma Oliveira Alves.

O pretendente: JONATHAN DE JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itabuna - BA, no dia (12/08/1999), estado civil solteiro, profissão atendente de estacio-
namento, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Givanildo de 
Jesus Oliveira e de Ana Julia Alves de Jesus. A pretendente: ISABELLA COPPEDÉ, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/03/1998), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Daniel Coppedé e de Andreia Chingotti Coppedé.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE LOMOVTOV CREPALDI, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (14/09/1996), estado civil solteiro, 
profissão representante de vendas, residente e domiciliado em Osasco - SP, filho de 
Pedro Crepaldi Neto e de Sandra Cristina Lomovtov Crepaldi. A pretendente: KATARINY 
BEZERRA ALVES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (12/11/1993),  estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ronaldo Alves e de Maria da Paz Bezerra. 
Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, de Osasco, 
neste Estado, onde será realizado o casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O convivente: JOSÉ CARLOS GOMES, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1958, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Benedito Gomes e de Maria Aparecida Gomes. A convivente: 
EUNICE BARRENSE DE SOUSA, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
Remanso, BA, data-nascimento: 08/10/1958, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de João Ferreira Barrense e de Maria Vitoria de Sousa.

O convivente: BENTO CARIAS DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 21/03/1950, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Pedro José dos Santos e de Martinha Carias dos Santos. A 
convivente: CARMOSINA EVANGELISTA SILVA, profissão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 24/06/1954, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Enedina Maria Silva.
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

“Todas as pessoas 
foram impactadas 
pela pandemia, 

mas podemos afirmar que 
as mulheres foram mais 
impactadas negativamente, 
por perderem mais espaço 
e também oportunidades de 
crescimento”, afirma Lina 
Nakata, presidente da Pro-
fessional Women Network 
São Paulo e professora da 
FIA Business School. 

Para ela, a exclusão femi-
nina da força de trabalho é 
maior do que a masculina 
graças a alguns preconceitos 
que se perpetuam. “Ainda há 
a ideia de que mulheres são 
menos produtivas e apresen-
tam menos competências. E 
isso está relacionado à pos-
sibilidade de engravidar e de 
terem pessoas dependentes 
para cuidar, como crianças, 
idosos e familiares doentes. 
Esses papéis de cuidado 
ainda são vistos como res-
ponsabilidades exclusivas da 
mulher”, explica. 

Lina lembra que há grupos 
mais afetados. Mulheres ne-
gras, mães, com mais de 50 
anos, com deficiência e com 
baixa escolaridade perderam 
ainda mais espaço no merca-
do de trabalho, além de en-
frentarem maior dificuldade 
de recolocação. “O cenário 
indica que as empresas es-
tão, aos poucos, tornando-se 

Há um esforço das empresas em manter 
mulheres nos cargos de liderança.

A saída para a mulher recuperar 
espaço no mercado de trabalho

Em um mercado de trabalho que já era desigual para homens e mulheres, os impactos da  pandemia 
tornaram ainda maior a discrepância de oportunidades entre gêneros

gualdades, é preciso haver 
compromisso das empresas 
e a elaboração de ações afir-
mativas. Não basta só o RH 
contratar mais mulheres, o 
gestor contratante também 
precisa incluir essas pro-
fissionais nas políticas da 
empresa e fomentar o cres-
cimento delas”, diz Areta.  
Entre as ações necessárias 
para a retomada do espaço fe-
minino, a head da Hod sugere 
processos de recrutamento e 
seleção planejados com foco 
na inclusão de mulheres. “É 
preciso definir uma meta, 
como 70% de mulheres na 
contratação, e a partir disso 
trabalhar para atrair esses 
talentos femininos”, explica.

“Também é necessário 
que o mercado desconstrua 
preconceitos em relação à 
maternidade”, afirma, “por-
que, depois que engravidam, 
as mulheres enfrentam muito 
mais dificuldade para as-
cender profissionalmente”. 
A diretora explica que as 
barreiras não são impostas 
pelas mulheres, mas pelas 
estruturas social e do mer-
cado de trabalho. “Tudo 
é construído para que as 
mulheres não cheguem ao 
topo, da sobrecarga domés-
tica à falta de flexibilidade 
de muitas empresas”. Fonte 
e mais informações: (www.
hubbrasil.com.br).
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menos diversas, ao contrata-
rem e promoverem mais dos 
grupos majoritários”, pontua 
a cientista de dados. 

De acordo com um levan-
tamento feito pela McKinsey 
& Company e divulgado em 
setembro de 2020, a pande-
mia provocou um retrocesso 
de cinco anos na redução das 
desigualdades de gênero no 
mercado de trabalho. Para re-
cuperar o espaço perdido, vai 
ser preciso conscientização e 
mudanças nas empresas. “É 
importante que tenhamos 
processos seletivos só para 
mulheres, favorecendo as 
lideranças femininas. Por-
que, se não as colocarmos na 
base, elas não vão conseguir 
crescer”, afirma a especialis-
ta em Recrutamento Areta 
Barros, head da Hod (Hub 
on Demand).  

Areta conta que tem per-
cebido um esforço das em-
presas em manter mulheres 
nos cargos de liderança. 
“Tenho visto profissionais 
que ocupam cargos de lide-
rança receberem propostas, 
em processos de seleção que 
estamos fazendo, com até 
40% a mais de remuneração, 
e em seguida receberem con-
traproposta das empresas 
onde já trabalham. Há um 
esforço de retenção dessas li-
deranças femininas”, afirma. 
No entanto, esse empenho 
não é suficiente para que 
as mulheres avancem de 
maneira efetiva na conquista 
de espaço no mercado de 
trabalho. Especialmente por-
que as mais impactadas pela 
exclusão são as que ocupam 
cargos de base. 

“Para reduzir as desi-
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