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O sangue é um tecido vivo, produzido na medula óssea dos ossos cha-
tos, vértebras, costelas, quadril, crânio e esterno. Ele circula pelo corpo 
levando oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. O plasma, parte líquida 
do sangue, é composto por 90% de água, proteínas e sais, e representa, 
aproximadamente, 55% do volume de sangue circulante no corpo. Por 
meio do sangue, são levadas para nosso organismo as substâncias neces-
sárias para a manutenção da vida nas células, como: proteínas, enzimas, 
hormônios, fatores de coagulação, imunoglobulina e albumina.  

A composição sanguínea e suas principais 
enfermidades

De todos os países europeus, o custo de vida em Portugal é o mais barato. 
Entretanto, se você fizer uma análise detalhada do salário-mínimo e de 
gastos do dia a dia, verá que é mais alto do que viver no Brasil, mas nada 
impossível de manter e ainda tem a qualidade de vida que super compensa. 
O custo de vida em Portugal gira em torno de mil euros. São vários fatores 
que influenciam o custo final, desde a cidade, até o número de pessoas na 
família, passando ainda pelo padrão de vida estabelecido.   

Como está o custo de vida em Portugal 
atualmente?

Também chamado de viés confirmatório ou de tendência de confir-
mação, segundo a Wikipédia, é a tendência de se lembrar, interpretar 
ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou 
hipóteses iniciais. Faz parte da dinâmica do nosso cérebro: buscamos 
informações que confirmem o que já acreditamos. O processo de for-
mação de uma conclusão é invertido: ao invés de buscar informações 
que permitam chegar a uma definição, já temos uma conclusão pré-
-concebida e, então, vamos buscar informações que sirvam de respaldo 
ao que concluímos.  

Viés de confirmação: o inimigo da ciência

Imagem de StartupStockPhotos por Pixabay

Negócios em Pauta

Apaixonados por motocicletas
Com uma série de atividades, desde cursos a workshops, a agenda 

do Rider Experience promete proporcionar conhecimento, diversão, 
entretenimento e experiências para seus clientes aproveitarem ao má-
ximo sua motocicleta BMW Motorrad. O evento é o programa oficial de 
experiências da BMW Motorrad Brasil que traz conhecimento e diversão, 
além de reforçar o relacionamento da marca com os apaixonados por 
motocicletas. No dia 19, no Haras Tuiuti, em São Paulo, acontece o Rider 
Training On Road - Nível 1, curso para aprimoramento das técnicas de 
pilotagem e habilidades no asfalto. Uma edição especial do workshop de 
Mecânica Básica ocorrerá no mesmo local, com tópicos sobre ergonomia 
e ajuste de suspensão. Já no dia 20, na Fazenda Cristal, em Mogi Guaçu/
SP, será realizado o Rider Training Off Road - Níveis 1 e 2, curso que 
explora técnicas de segurança, habilidade e equilíbrio para garantir o 
puro prazer de pilotar. Inscrição e mais informações: (www.bmwride-
rexperience.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução

News@TI

Modelo híbrido de trabalho é tema 
de palestra da Câmara Francesa

@A pandemia pegou todos de surpresa, fazendo com que assim pre-
cisássemos nos adaptar a grandes mudanças. Com esse propósito, 

a Câmara Francesa está organizando um painel intitulado "Nosso futuro: 
modelos híbridos de trabalho e suas implicações na Cultura e nos relacio-
namentos humanos" e abordará justamente os efeitos do trabalho híbrido 
e home office nas relações no mundo corporativo. O evento acontece no 
dia 11 de junho próximo às 10 horas via Zoom. "Todo e qualquer tipo 
de mudança repentina exige paciência para adaptação. Quanto trata-se 
de uma mudança motivada por um acontecimento catastrófico como a 
pandemia, um cuidado especial é indispensável já que envolve fatores 
emocionais e isso pode afetar as relações em ambiente de trabalho", diz 
João Roncati, diretor da People+Strategy (https://www.ccfb.com.br/
eventos/nosso-futuro-modelos-hibridos-de-trabalho-e-suas-implicacoes-
-na-cultura-e-nos-relacionamentos-humanos/).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução/https://www.ccfb.com.br/eventos/

O relatório 'The Future of Jobs 
Report', publicado em outubro 
de 2020 pelo Fórum Econômico 
Mundial, prevê a extinção e a 
geração de cerca de 90 milhões de 
empregos nos próximos cinco anos. 

Esse número pode parecer assustador, 
mas a boa notícia é que existe uma 

probabilidade de 85% das profissões que 
vão existir no mundo, por volta de 2030, 
ainda não tenham sequer sido criadas. 

É o que aponta o estudo Realizing 2030: A 
Divided Vision of the Future, desenvolvido 
pela Dell Technologies em parceria com o 
Institute For The Future (IFTF). Duas pala-
vras representam uma grande importância 
nesse processo de reciclagem e aquisição 
de conhecimentos profissionais para o 
sucesso futuro: o reskilling e o upskilling.

Reskilling - Nada  mais é do que o 
termo em inglês correspondente à requa-
lificação. Corresponde à possibilidade do 
colaborador aprender novas qualidades 
ou métodos que lhe possibilitem realizar 
trabalhos diferentes. A aplicação desse 
método ocorre, geralmente, quando a 
empresa nota no funcionário a existência 
de características que podem ser melhor 
aproveitadas caso aplicadas em outros 
setores e outras atividades empresariais.

A técnica, que destoa do upskilling 
(conforme veremos abaixo) atua como 
uma espécie de ajuste de rota. Isso permite 
que haja a realocação do colaborador a fim 
de que ele passe a prestar serviços em um 
setor diferente do qual se encontra, no qual 
pode ser mais produtivo e interessante à 
organização. A técnica corresponde a um 
investimento realizado dentro da própria 
empresa. Cabe ao gestor apresentar ao 
colaborador formas de aprendizado, como 
cursos, palestras e até mesmo sua profis-
sionalização por meio da concessão de 

Reskilling e Upskilling: não dá 
para fugir do novo
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CONsuMO

bolsas de estudo para ensino superior ou 
especialização, por exemplo. 

Algumas ações são importantes para iniciar 
um processo de reskilling são: descubra quais 
áreas correlatas à sua estão em ascensão; 
entenda como aproveitar sua bagagem para 
migrar de carreira; analise possibilidades de 
reposicionamento dentro da sua empresa; 
desenvolva soft skills requisitadas como 
pensamento crítico e analítico; e invista em 
cursos intensivos que favorecem uma entrada 
mais rápida no mercado.

Upskilling - Esse termo advém do inglês 
e sua tradução para português corresponde 
a “aprimoramento”. Sua aplicação diz res-
peito ao desenvolvimento das capacidades 
que o empregado já apresenta. Enquanto 
no reskilling a técnica é aplicada de forma 
a desenvolver habilidades em outras áreas 
diversas àquela de atuação do colaborador, 
aqui o foco se dá no aprofundamento de 
seus conhecimentos e habilidades.

Assim, é possibilitado ao empregado 
aprender mais sobre seu ofício, sendo que a 
sabedoria adquirida é reaplicada na empresa 
investidora. Nesse caso o funcionário já pos-
sui certo domínio. A empresa que investe no 
aprimoramento do empregado busca, assim, 
agregar valor à própria instituição em que ele 
já presta serviços.

É possibilitado ao colaborador aprender 
técnicas e conceitos que lhe permitam au-
mentar a qualidade do que já desenvolve 
dentro de uma organização, assim como 
otimizar seu tempo.

Por mais que muitas organizações estejam 
criando iniciativas de atualização de habili-
dades para as pessoas colaboradoras, você 
pode tomar à frente em seu próprio processo 
de upskilling. Algumas formas de fazer isso 
são: desenvolver uma mentalidade de life-
long learner; estudar as novas tendências 
da sua área de atuação; investir em cursos 
de atualização; desenvolver seu domínio 
de ferramentas tecnológicas; e aproveitar 
as oportunidades de aperfeiçoamento ofe-
recidas na empresa.

Diferenças - A diferença entre ambos 
os conceitos está no objetivo da formação: 
enquanto o upskilling visa ensinar a um tra-
balhador novas competências para otimizar 
seu desempenho, o reskilling (também 
conhecido como reciclagem profissional) 
procura dar treinamento a um funcionário 
para realojá-lo num novo posto na empresa. 
Em linhas gerais, diz-se que o primeiro 
cria trabalhadores mais especializados e 
o segundo mais versáteis.

Qual o papel do RH nesse tipo de 
ação? - O RH é o centro dessa estratégia. 
Uma vez que é ele que atua como uma ponte 
entre o colaborador e a empresa e uma de 
suas principais atribuições é justamente o 
desenvolvimento de talentos. Assim, cabe 
ao departamento desenvolver planejamen-
tos estratégicos para garantir o melhor 
aproveitamento e gestão de pessoas. 

Além disso, é preciso que o setor 
acompanhe de perto as necessidades 
e mudanças do mercado, garantindo o 
treinamento e desenvolvimento de novas 
funções e a recolocação dos profissionais 
em novos cargos. Fonte: Conexus Con-
tent Company.

Entrada de turistas na França
A partir desta quarta-feira (9), a França 

vai permitir a entrada livre de cidadãos 
da União Europeia que já tenham sido 
completamente vacinados contra a Co-
vid-19. O anúncio foi feito pelo ministro 
dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, 
que disse que esses turistas não precisarão 
mais fazer exame para a doença antes do 
embarque. Serão aceitas as quatro vaci-
nas já autorizadas na UE (AstraZeneca, 
Janssen, Moderna e Pfizer). Outros 16 
países, incluindo Brasil, África do Sul e 
Índia, seguem na lista "vermelha" (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cresceu-a-presenca-de-paes-massas-e-biscoitos-nos-lares-brasileiros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-a-07-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-a-07-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-05-a-07-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vies-de-confirmacao-o-inimigo-da-ciencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-composicao-sanguinea-e-suas-principais-enfermidades/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-esta-o-custo-de-vida-em-portugal-atualmente/
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News@TI
Pandemia faz setor imobiliário apostar em 
novas tecnologias

@O isolamento social e as demais medidas restritivas tomadas 
na pandemia trouxeram mudanças para todos os setores da 

economia, inclusive para o mercado imobiliário, que se adaptou a 
nova realidade e apostou na tecnologia para se manter funcionan-
do. De visitas remotas a assinaturas digitais, os clientes já estão se 
acostumando ao meio online. Ainda assim, a pandemia tem sido um 
desafio, e foi preciso correr atrás de inovação, intensificando o uso 
dessas ferramentas. O empreendedor e fundador do Grupo Criando 
Valor, empresa voltada à prestação de serviços nas áreas de Educação, 
Tecnologia e Inovação, Leonardo Delfino, conta que a procura por 
novas tecnologias cresceu mais de 1000% em comparação ao ano 
passado. "A empresa fechou dez vezes mais serviços de tour virtual 
do que ano passado, mesmo ainda não finalizando o primeiro semes-
tre de 2021. A expectativa para o ano que vem é que esse número 
de crescimento seja maior. A procura por este serviço também tem 
vindo de outros estados e países como EUA”, comemora o jovem 
empreendedor (https://www.criandotecnologia.com.br/tourvirtual/
coralresidence42/).

Vazamentos de gás X segurança.  
Vale à pena investir no Brasil?

@BLOCKGÁS é uma tecnologia desenvolvida em sistemas de 
detecção e bloqueio de vazamentos de gases em dutos, equipa-

mentos residenciais e industriais, estruturas e veículos cuja operação 
dependa da utilização de gás como combustível ou tenha o gás como 
matéria prima e atende às normas técnicas de segurança nacional. 
A BLOCKGÁS cria soluções contra vazamentos de gás, com tecno-
logia própria no mercado nacional e internacional, para assim criar 
uma cultura, principalmente de segurança conquistando ao mesmo 
tempo uma rentabilidade sustentável. Impedir este tipo de problema 
é indispensável nos tempos atuais para garantir a segurança da sua 
casa, da sua família, da sua empresa e de seus funcionários.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de junho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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OpiniãO
Colocar o cliente no centro da 
estratégia significa sobreviver 

no mercado em 2021

A exigência por 
decisões mais 
rápidas e assertivas 
tem impulsionado 
negócios digitais 
que estão indo muito 
além de modelos 
tradicionais de 
customer centric.

Empresas que colocam 
o cliente no centro da 
estratégia, integrando 

e unificando dados de dife-
rentes fontes e antecipando 
tendências em tempo real, 
têm a capacidade de oferecer 
um amplo leque de produtos 
e serviços para todos os tipos 
de consumidores.

São companhias que que-
rem mapear seus processos 
de negócios de ponta a 
ponta, o que lhes permite 
rastrear comportamentos 
de compra de forma omni-
channel e, assim, antecipar 
tendências. Com uma visão 
completa de seus clien-
tes, as companhias podem 
atendê-los racionalmente 
e com consistência, seja em 
um aplicativo mobile ou em 
uma loja física. O objetivo, 
afinal, é sempre melhorar 
a experiência do cliente, 
independente dos canais 
utilizados.

Se por um lado a nova eco-
nomia mudou a maneira com 
que as empresas interagem 
entre si e com os seus clien-
tes, por outro há a crescente 
demanda por arquiteturas 
nativas de nuvem baseadas 
em API. A implementação 
de modernas plataformas de 
integração e processamento 
de eventos exige também 
que as empresas abraçassem 
uma mudança de cultura 
voltada à inovação, funda-
mental para garantir pro-
cessos de autoatendimento 
avançados.  

Há alguns anos, a indústria 
bancária dava pouca ênfase 
à importância da diferencia-
ção dos clientes. A cultura 
customer centric no setor se 
aperfeiçoou e vem propor-
cionando uma análise mais 
profunda para criar uma 
experiência extremamente 
personalizada aos consumi-
dores. Além de tornar cada 
interação mais customiza-
da, instituições financeiras 
também promoveram upsell 
e cross-sell de forma inteli-
gente. Para isso, traçaram o 
perfil demográfico dos clien-
tes, cujas informações deram 
insights que permitiram com 
que investissem recursos 
com mais assertividade em 
marketing e produtos.

Conforme o grau da matu-
ridade em analytics recru-
desce, o entendimento das 
análises de customer centric 
vai ficando mais apurado, 
o que permite com que as 
empresas usem esses dados 
para construir melhores mo-

delos de machine learning e 
ciclos de feedback. Ao mes-
mo tempo, players do mer-
cado financeiro que incor-
poram IA e visual analytics 
conseguem entender melhor 
as métricas de empréstimos, 
levando-os a insights ainda 
mais robustos para a toma-
da de decisão em tempo 
real. Essa nova abordagem 
centrada no cliente conecta 
todo o ecossistema de dados 
e aplicativos de uma empre-
sa para proporcionar uma 
experiência fluida aos seus 
usuários, da mesma forma 
que traz adaptabilidade e re-
siliência frente às mudanças 
do mercado.

Ao usar APIs para inte-
grar seus sistemas, o gru-
po Air France-KLM, que 
envolve KLM, Air France 
e a companhia de baixo 
custo Transavia, pode, por 
exemplo, fazer uma única 
alteração e atualizar todos 
os canais que estão ligados, 
conectando todas as etapas 
da jornada de viagem de um 
cliente por meio de APIs, 
disponibilizando informação 
relevante em um aplicativo 
central e em tempo real. Isso 
significa que call centers, 
quiosques, apps, agências de 
viagens e sites de parceiros 
estão todos perfeitamente 
alinhados. Agora, a Air 
France-KLM é capaz de ofe-
recer novos serviços digitais, 
como recomendações de 
mudança de voo, atualização 
dos assentos e inventário de 
parceiros mais rapidamente, 
em que uma única atualiza-
ção atinge todo o ecossiste-
ma de canais conectados. 
Clientes, parceiros e todo o 
grupo vêm se beneficiando 
dessa estratégia API-first. 
O processo de arquitetura 
nativa de nuvem baseada 
em API aumentou 20% o Net 
Promoter Score (NPS) do 
grupo, métrica que mede a 
satisfação dos clientes.

Conhecer a fundo os con-
sumidores é ainda mais im-
portante em momentos de 
crise. Ainda hoje, há grandes 
empresas que não têm visibi-
lidade do caminho percorrido 
pelos dados dos clientes em 
seus canais, desconhecendo 
os benefícios de unificar a 
big data em uma plataforma 
integrada. Isso as faz perder 
tempo, dinheiro e novas 
fontes de receita por meio 
do lançamento de produtos e 
serviços.  Para superar esses 
desafios, é necessário unificar 
toda a infraestrutura digital 
para acesso rápido a todos 
os produtos e aplicativos. 
Quando a big data trabalha 
em parceria com as tecnolo-
gias de unificação, conexão e 
ciência de dados, descobre-se 
um mar de possibilidades 
para os negócios.

(*) É diretor de engenharia de 
soluções da TIBCO, líder global 

em dados corporativos.

Márcio Arbex (*)

A Dynamica Consultoria 
está com inscrições abertas 
para o curso de Certificação 
de Gestão de Mudanças 
Organizacionais, que será 
realizado no período de 7 de 
junho a 12 de julho na moda-
lidade EAD. O curso é des-
tinado aos profissionais que 
têm como responsabilidade 
conduzir, liderar e executar 
processos de mudanças em 
suas organizações.

“A metodologia do curso 
foi desenvolvida pela equipe 
de especialistas em Cultura 
Organizacional e Gestão 
de Mudanças da Dynamica 
com base tanto em estudos 
existentes de vários auto-
res nos saberes de cultura, 
processos, mudanças, pla-
nejamento e agilidade entre 
outros e na experiência da 
consultoria em liderar proje-
tos de GMO nas mais diversas 
empresas”, explica Lyrian 
Faria, diretora da Dynamica 
Consultoria.

O curso é completo e 
aborda todas as frentes de 
atuação integradas, sempre 
levando em consideração as 
pessoas envolvidas, a ava-
liação do ambiente, cultura, 
a mudança em si e a cadeia 
de patrocínio e lideranças. 
Esta é a 14ª. Edição do curso, 
que tem como base estudio-
sos como Kotter, Schein, 
Drucker, Barrett e outros 
especialistas.

“Formação muito com-
pleta, com certeza agregou 
muito e permitiu ter um 
outro olhar e ação quando 
falamos de mudança organi-
zacional. Formação que exi-
ge bastante dos participantes 
e com isso auxilia muito no 
aprendizado. Atividades 
complementares e práticas 
muito importantes.” Aline 
Kammers, aluna do curso.

As inscrições podem ser 
feitas no site do Sympla e 
oferece desconto para grupo 
de 2 pessoas ou mais.

Inscrições para  Curso Online 
de Certificação de Gestão de 
Mudanças Organizacionais

Por que mudei de opinião 
sobre o trabalho remoto

Sempre acreditei muito na ideia de que os funcionários deveriam trabalhar no mesmo escritório que seus colegas e 
supervisores. Pela minha experiência, este era o modelo que permitia mais colaboração, criatividade e produtividade. 
Sempre se fez assim, eu argumentava, então por que mudar?

Mas, se nossas experiências re-
centes de mandar as pessoas 
trabalharem em casa por causa 

da covid-19 mostraram alguma coisa, 
é que há benefícios significativos em 
permitir que trabalhem remotamente, 
pelo menos parcialmente.

Eu supervisiono os negócios e as 
operações da HP na América Latina. 
Meu time está baseado majoritaria-
mente em Houston, no Texas (EUA), 
mas, obviamente, trabalhar em nível 
regional implica muitas viagens pela 
região para dar suporte em cada país e 
para visitar parceiros e clientes. Quando 
não estávamos na estrada, eu preferia 
que trabalhássemos no escritório a fim 
de fomentar a colaboração na equipe.

Quando a covid-19 nos forçou a modi-
ficar nossa infraestrutura, adotar novas 
tecnologias e mudar nossa mentalidade 
coletiva sobre o trabalho remoto, a reali-
dade ficou ainda mais clara. De repente, 
em questão de poucos dias, a grande 
maioria de nossos empregados, clientes 
e parceiros na América Latina estavam 
trabalhando em casa. E mais: eles esta-
vam fazendo isso com muita eficiência, 
provando para mim e outras pessoas que 
o modelo remoto pode funcionar.

Ao parar para pensar nisso, rapida-
mente percebi que isso significava que 
podíamos nos adaptar à nova realida-
de. Ao invés de ter meu time regional 
inteiro aqui em Houston, podíamos 
tentar ter alguns integrantes que ficam 
em outros países trabalhando remota-
mente, mas colaborando, como temos 
feito nos últimos 14 meses. Inclusive 
anunciei, recentemente, meu novo 
chefe de gabinete e de estratégia/
estratégia e planejamento, que fica na 
Cidade do México.

Não tem como sabermos quando a 
pandemia e a necessidade de traba-
lhar em casa vão acabar. Muitos países 
latino-americanos ainda estão lutando 
para superar esse terrível vírus. Mas 
acredito que, mesmo conforme as 
coisas começarem a voltar ao normal, 
o local de trabalho que conhecemos 
terá mudado para sempre.

Nem todo mundo vai voltar para o es-
critório, por regra ou por opção. De fato, 
já estamos ouvindo muitas organizações 
ao redor do globo dizerem que vão 

querem passar uma parte de seu tem-
po trabalhando em casa após o fim da 
pandemia.

Certamente, possibilitar o trabalho 
remoto para empregados na América 
Latina não será uma tarefa simples. 
Muitos países da região ainda têm que 
terminar de construir sua infraestru-
tura digital para tornar isso viável. E 
nem toda empresa está capacitada 
financeira ou tecnicamente para via-
bilizar o trabalho remoto. Da mesma 
forma, os empregados nem sempre 
têm computador, conexão ou espaço 
adequado em casa para conseguir tra-
balhar efetivamente quando estiverem 
fora do escritório.

Mas as empresas devem fazer a di-
ferença no que puderem. Tudo indica 
que a experiência de ter que mandar 
os funcionários para casa fez com que 
muitas investissem em tecnologia 
para viabilizar o trabalho remoto. Por 
exemplo, 43% das pequenas e médias 
empresas no Brasil afirmam ter compra-
do software com recursos de trabalho 
remoto, segundo pesquisa da Capterra.

A mudança para o trabalho remoto 
está se acelerando por causa da co-
vid-19. As empresas que ainda não 
estiverem se ajustando a essa realidade 
precisam parar imediatamente para 
avaliar suas capacidades e se preparar 
para o local de trabalho do futuro. Qual-
quer coisa menos que isso as deixará 
descobertas conforme essa evolução 
ganhar forma.

(*) É Gerente e Diretor Geral da HP Inc.  
para a América Latina.

permitir que os empregados trabalhem 
remotamente pelo menos uma parte do 
tempo depois que esta crise terminar. 
Na verdade, uma pesquisa recente da 
Search Latinoamérica descobriu que 
34% das empresas na América Latina 
planejam adotar políticas que vão privi-
legiar o trabalho remoto no pós-covid.

Os empregadores estão considerando 
cada vez mais esse modelo porque sabem 
que isso pode cortar custos imobiliários 
e afins sem muito impacto na produtivi-
dade dos funcionários. Os empregados, 
por sua vez, perceberam que gostam 
porque significa menos tempo gasto em 
deslocamento e mais tempo focado no 
trabalho e na vida pessoal.

Acho que você verá algumas empre-
sas, como a colombiana Bunny Studio, 
deixando que as pessoas escolham 
trabalhar em casa o tempo inteiro. Mas 
a maioria que fizer uma mudança pro-
vavelmente adotará o modelo híbrido, 
em que os funcionários dividem sua 
jornada entre o remoto e o presencial. 
Digo isso porque as pessoas são seres 
sociais por natureza. Precisamos de 
algum nível de interação pessoal que 
as videochamadas no Zoom ou no 
Microsoft Teams simplesmente não 
conseguem proporcionar. Além disso, 
especialistas afirmam que normalmente 
ficamos fatigados ao tentar interpretar 
pistas não verbais e socioemocionais em 
reuniões virtuais, o que fazemos com 
naturalidade sentados com os outros 
participantes em uma sala física. Por 
essas razões, uma sondagem on-line 
realizada recentemente no México 
mostrou que 70% dos entrevistados 

Foto de cottonbro no Pexels

Webinar Tecnoset
Nesta terça-feira, (08), às 19h, 

a empresa Tecnoset promove We-
binar para ensinar os empresários 
a rentabilizar seu PDV e oferecer 
uma melhor experiência de 
compra para seus consumidores 
através da tecnologia. Mediando 
a conversa, o diretor comercial 
André Pimentel recebe grandes 
nomes de especialistas na área. 

O Grupo Tecnoset é reconheci-
do pelos seus clientes e parceiros 
de negócios como um dos prin-
cipais players nas verticais de 
Gerenciamento de Conteúdo, 
Outsourcing de Impressão, Solu-
ções de Identificação, Conversão 
Digital e Conectividade. Link 
para inscrições: https://materiais.
tecnoset.com.br/evento-pricefy.



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de junho de 2021Economia 3

D - Peças Remanufaturadas
Com 40% de crescimento no faturamento nos primeiros quatro meses 
do ano, frente a igual período de 2020, a linha Renov de peças remanu-
faturadas obteve participação significativa nas vendas totais de peças da 
Mercedes-Benz no mercado nacional este ano. As regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste puxaram as vendas, impulsionadas por setores como agro-
negócio e transporte de cargas em geral, em alta mesmo na pandemia, 
devido ao aumento das exportações de grãos e à grande necessidade 
de fornecimento de alimentos, insumos e produtos gerados pela eco-
nomia. São mais de 300 itens de 17 famílias de produtos, envolvendo 
motores, câmbios, embreagens, motores de partida, unidades injetoras, 
alternadores, turbinas, diferenciais, bombas de óleo, bombas d’água, 
entre outros. (www.mercedes-benz.com.br).

E - Tempo e Produtividade
Em um mundo globalizado com uma carga de estímulos e informações 
cada vez mais acelerada, organizar e manter um ritmo produtivo durante 
o dia é uma tarefa desafiadora. Seja para aqueles que buscam deixar a 
procrastinação de lado, quanto para aqueles que querem otimizar suas 
atividades e deveres, estar familiarizado com técnicas e ferramentas dis-
poníveis para garantir o sucesso na organização da agenda é indispensável 
para a aplicação prática de novos hábitos na rotina. Atenta ao cenário, 
a Kultivi (www.kultivi.com), principal plataforma de ensino gratuito do 
Brasil, acaba de lançar o curso “Gestão de tempo e produtividade”. O 
curso é voltado a profissionais e estudantes que almejam aperfeiçoar o 
potencial produtivo e agregar qualidade as práticas diárias. 

F -  Oportunidades de Negócios 
Londrina recebe, na próxima quarta-feira (9), no formato 100% digital, 
a Planet Franchise que traz a oportunidade de negócios nas áreas de ali-
mentos, decoração, seguros, estética, joalheria, saúde, produtos naturais, 
consultoria de e-commerce, educação, limpeza a seco, bem-estar e vestu-
ário infantil. O evento atende aos interesses de quem deseja investir em 
negócios consolidados e com marcas competitivas, por meio da abertura 
de franquias: modelo de negócio baseado na premissa do ganha-ganha. 
A edição permite ao  credenciado no site (www.planetfranchise.com.br), 
agendar um horário para dialogar com gestores das marcas expositoras 
e obterem informações sobre cada modelo de negócio. 

G - Aviação Executiva
O modelo de compartilhamento de aeronaves, em que a Avantto, em-
presa de mobilidade aérea privada, é pioneira no setor, pode aquecer 

A - Publicação de Artigos
A Agência de Notícias Brasil-Árabe (ANBA) anuncia a criação de um 
espaço totalmente voltado à publicação de artigos. O site terá uma 
seção específica na qual publicará textos de diplomatas, executivos, 
especialistas e porta-vozes de associações e organizações sobre temas 
que são foco da agência. A ANBA é especializada na cobertura das 
relações Brasil-países árabes e foi criada em 2003 para suprir uma 
lacuna de comunicação entre o Brasil e os países árabes. É o único 
veículo brasileiro dedicado à cobertura dessa relação com edição em 
português, inglês e árabe. Os artigos vão abarcar análises do cenário 
econômico mundial, de países árabes e do Brasil, assuntos relacionados 
ao comércio exterior e a pautas de interesse das empresas exportadoras, 
temas de cultura e sociedade. Envio de artigos: (artigos@anba.com.br). 
Informações: (www.anba.com.br).  

B - Práticas de Governança
A crescente adoção de práticas ambientais, sociais e de governança 
(Environmental, Social and Governance - ESG) movimenta não só o 
mercado de investimentos como também o universo corporativo, e a 
pauta demanda conhecimento e preparação. Nesse contexto, a LinkLei 
Academy, braço de educação do LinkLei, a primeira e maior rede social 
jurídica do Brasil, abre as inscrições para a 1ª Edição do curso de ESG, 
que conta com o diferencial de ser o único Certificado Internacional 
pela Academia Suíça de Direito Internacional e pela LinkLei Academy. O 
curso tem o apoio institucional da LexisNexis | Nexis Solutions, divisão 
da maior empresa de tecnologia jurídica do mundo. O curso de forma-
ção continuada acontece a partir do próximo dia 22. Mais informações: 
(https://www.linklei.com.br/p/esg/) 

C - Saúde Feminina
Acaba de chegar ao Brasil, a Organon, empresa global de saúde formada 
por meio de um spin-off da MSD, conhecida como Merck nos Estados 
Unidos e Canadá. A companhia tem o propósito singular de fornecer 
soluções para a saúde da mulher e fazer o seu cotidiano melhor e mais 
sadio. A empresa terá três pilares de atuação: Saúde da Mulher, ofere-
cendo soluções em contracepção e fertilidade, Biossimilares, com indi-
cações para reumatologia, gastroenterologia, dermatologia e oncologia, 
e produtos estabelecidos. Cada pilar tem um papel fundamental para 
o sucesso da empresa e terá foco exclusivo de gestão e investimentos. 
Traz um portifólio com 60 medicamentos e soluções em diversas áreas, 
incluindo saúde reprodutiva, doenças cardíacas, câncer de mama, alergias 
e asma. Saiba mais em: (www.organon.com/brazil).

essa demanda. Nesse formato, o cliente adquire uma participação em 
uma aeronave, pagando uma porcentagem do valor total da máquina 
e, assim, pode utilizá-la em um determinado número de horas por 
mês. A partir de 5% do investimento necessário para se adquirir 
uma aeronave, já é possível ter uma cota em um helicóptero, tendo 
o direito de voar 5horas por mês ou 60 horas por ano. Nos jatos, são 
até 6 frações, podendo ter 10 horas de voos por mês, e 120 horas 
por ano. Até o fim do ano, dois jatos Phenom 300 irão integrar a 
frota da companhia, que já possui 65 aeronaves. Mais informações: 
(www.avantto.com.br).

H - Mercado de Celular 
O mercado de celular no Brasil cresceu 3% no primeiro trimestre, 
com a venda de 11.873.760 aparelhos, sendo 11.167.500 smartphones 
e 706.260 feature phones, segundo o estudo IDC Brazil Mobile Phone 
Tracker Q1 2021, realizado pela IDC Brasil, líder em inteligência de 
mercado, serviços de consultoria e conferências com as indústrias de 
TI e Telecomunicações. Comparado ao primeiro trimestre de 2020, 
que teve queda de 8,7%, e considerando os efeitos da segunda onda 
da pandemia, o crescimento de 3% até poderia animar a indústria, 
mas, segundo Renato Murari de Meireles, analista de pesquisa e con-
sultoria da IDC Brasil, o cenário não é de otimismo. “Alguns players 
anteciparam o abastecimento nos canais, aumentando o nível de 
estoques, mas isso não se traduz automaticamente em vendas para 
o consumidor”, explica.

I - Painel Telebrasil 
A edição 2021 do Painel Telebrasil, principal evento de telecomunica-
ções do ano, será digital. Após o enorme sucesso da edição anterior, 
que contou com audiência de mais de 25.000 pessoas, 180 painelistas, 
49 sessões temáticas e mais de 1000 empresas representadas, a expec-
tativa é que esse ano o evento seja ainda mais qualificado, interativo e 
dinâmico. Acontece nos dias 14, 21 e 28 de setembro, com a presença 
dos maiores expoentes do setor e de autoridades de telecom, da área 
econômica e de muitos outros segmentos. O evento terá ampla pro-
gramação transmitida ao vivo, com lives, painéis virtuais de discussão, 
palcos interativos, talk shows e atrações off-topic, como happy hours, 
pocket shows e palestras. Outras informações: (https://conexis.org.br).

J - Recarga de Celular 
O Banco24Horas, empresa de soluções financeiras da TecBan que 
proporciona autonomia às pessoas, acaba de habilitar em todos os seus 
caixas eletrônicos o serviço de recarga de celulares e TV pré-pagos das 
operadoras Vivo, Claro, Oi e TIM e Nextel. As funções estão disponíveis 
para os mais de 150 milhões de usuários e cerca de 23 mil caixas eletrô-
nicos espalhados pelo Brasil. Com a recarga, o Banco24Horas ingressa 
em um mercado de 116 milhões de celulares pré-pagos (49% do total 
de usuários), que movimenta cerca de R$ 20 bilhões/ano, segundo 
levantamento realizado pela área de negócios. O ticket médio de cada 
transação é de R$15,00 e a grande maioria dos consumidores (71%) é 
das classes C,D e E. A operação acontece totalmente no meio digital 
de forma prática e segura. 

Tecnologia e Educação: 
dupla dinâmica que 

gabarita muitas provas

A vencedora do 
Nobel da Paz Malala 
Yousafzai certa vez 
disse que “uma criança, 
um professor, um livro 
e uma caneta podem 
mudar o mundo”

Se a jovem entusiasta da 
educação permitir um 
adendo, acrescentaria 

que um aparato tecnológico 
- um laptop, um smartphone 
ou um tablet - também pode 
ter uma parcela positiva de 
contribuição.

Passamos por um momento 
bem desafiador globalmen-
te, devido à pandemia da 
Covid-19 e das inúmeras 
incertezas ao nosso redor. Os 
educadores estão se virando 
como podem para manter os 
estudantes atentos e enga-
jados, diretamente de seus 
lares, distantes dos colegas 
e da rotina de sala de aula, 
uma combinação que produz 
benefícios inegáveis.

No entanto, o modelo online 
– ou um formato híbrido, ten-
dência que tem sido debatida 
ultimamente – também pode 
trazer atrativos que merecem 
um lugar mais generoso à 
mesa. Justamente por vir de 
uma área bem específica – 
ensino de matemática com 
recursos de gamificação –, 
posso dizer que o virtual, 
assim como o universo dos 
games, são uma receita efi-
caz de sucesso para atrair o 
jovem do século 21, que está 
hiperconectado e exposto a 
muita informação, ao mesmo 
tempo em que se dispersa com 
imensa facilidade.

Venho notando que o ado-
lescente, quando se vê diante 
de um desafio mais relaciona-
do à sua rotina, certamente vai 
se engajar na sua solução. Será 
uma reação voluntária, ativa, 
espontânea. Do contrário, a 
metodologia mais ortodoxa 
de ensino das ciências exatas, 
na qual o professor explica 
na lousa e o público apenas 
recebe o conhecimento pas-
sivamente, tem uma consi-
derável tendência de cair 
no ostracismo, o que já vem 
sendo observado nos últimos 
anos, com a amplificação da 
conectividade e dos meios de 
acesso a dados e informações.

Esse formato mais passivo, 
denominado como educação 
bancária pelo educador Paulo 
Freire, tende a ganhar cada 
vez menos adeptos, apesar 
de ser empregado ainda por 
muitas escolas. Na contra-
mão desse pensamento, os 
profissionais de educação 
que estimularem estudantes 
a serem mais ativos e ávidos 
pelo saber surfarão na onda 
da pedagogia do futuro.  

Sem dúvida, a pandemia 
agravou alguns obstáculos 
que já existiam na educação. 
De acordo com o estudo “The 
Covid-19 pandemic: shocks 
to education and policy res-
ponses”, do Banco Mundial, 
antes da atual crise sanitária 
mundial, 258 milhões de 
jovens e crianças já estavam 
fora das escolas (dados glo-
bais). Não é de se espantar 
que a pesquisa alerte para 
a possibilidade de aumento 
desses números enquanto a 
situação não se normalizar. O 
índice é assustador por si só e 
precisamos pensar em meios 
de chegarmos ao educando de 
forma mais assertiva.

Em alinhamento com esse 
cenário, o relatório anual da 
Fundação Lemann (2020) 
destaca uma pesquisa reali-
zada pelo Instituto Datafolha 
com dados a serem levados 
em consideração. Segundo 
o levantamento, 73% dos 
educadores dizem que, após 
a pandemia, vão utilizar mais 
tecnologia no ensino do que 
usavam antes. No entanto, 
menos da metade (45%) dos 
profissionais consideram a co-
nexão adequada atualmente e 
quase 30% não têm qualquer 
internet na unidade escolar.

A tecnologia pode ser uma 
grande aliada na democra-
tização do conhecimento e 
na desmistificação de deter-
minadas disciplinas, como a 
matemática e os idiomas, se 
forem resolvidos esses gaps 
inibidores de acesso às plata-
formas digitais, uma questão 
que, em geral, está diretamen-
te relacionada a realidades de 
notável desigualdade social 
e de concentração de renda 
entre poucos.

(*) - É vice-presidente da Mangahigh no 
Brasil, plataforma educacional britânica  

pioneira na criação de conteúdos 
didáticos de raciocínio lógico por meio 

de games para crianças e adolescentes. 
(www.mangahigh.com).

George Balbino (*)

O descarte incorreto 
de lâmpadas usadas 
pelos consumidores 

nos domicílios pode provocar 
problemas ao meio ambiente 
e à saúde. Para evitar isso 
isso, desde 2017 a Associação 
Brasileira para a Gestão da 
Logística Reversa (Reciclus) 
vem instalando postos para 
recolhimento gratuito das 
lâmpadas em estabelecimen-
tos comerciais. No final do ano 
passado, a entidade começou 
a atuar também em conjunto 
com condomínios residenciais 
e instalou pontos de descarte 
em condomínios de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Paraná e 
Pernambuco.

Até agora foram instalados 
2.586 pontos comerciais de 
recolhimento de lâmpadas no 
país, que são o principal foco 
do programa Reciclus, que 
atua em 728 cidades, onde as 
pessoas podem depositar suas 
lâmpadas queimadas. Agora, a 
meta é levar o programa para os 
condomínios. No estado do Rio 
de Janeiro, a Reciclus tem 260 
pontos de entrega de lâmpadas, 

Diretrizes 
do Plano Nacional 
do Hidrogênio

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, confir-
mou que o governo irá lançar, 
em 60 dias, as diretrizes para o 
Plano Nacional do Hidrogênio. 
“Em 60 dias, vamos apresentar 
as diretrizes para o nosso Plano 
Nacional de Hidrogênio”, disse 
o ministro em videoconferên-
cia. O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) já 
havia aprovado a elaboração 
das diretrizes do PNH no final 
do mês de abril. 

As novas normas, segundo o 
Ministério de Minas e Energia, 
vão balizar o desenvolvimento 
da infraestrutura de produção 
de hidrogênio, seu armazena-
mento, transporte e distribui-
ção. As diretrizes deverão ainda 
nortear como o hidrogênio será 
inserido na matriz de consumo 
em setores-chaves, como trans-
portes, siderurgia e fertilizantes. 

De acordo com o ministério, o 
PNH permitirá que o país reduza 
suas emissões de gases de efeito 
estufa, já que o insumo carrega 
alta densidade energética, possui 
versatilidade de uso, não emite 
CO2, e pode funcionar como ar-
mazenamento de energia (ABr).

O que vai impactar o setor positivamente é o efeito que a 
demanda reprimida terá sobre o consumo.

Depois de um mês 
do Dia das Mães de 
prejuízos, o Dia dos 

Namorados deve trazer 
resultados melhores para 
o varejo paulista em junho: 
uma previsão da Fecomer-
cioSP mostra que o setor 
deve arrecadar 5,7% a mais 
do que junho de 2020 – 
quando, mesmo já em meio 
à pandemia da Covid-19, os 
varejistas viram suas recei-
tas subirem 2,8% em relação 
ao ano anterior. Dessa forma, 
ao menos na comparação 
anual, junho ainda não será 
um mês de recuperação; 
mas, de crescimento.

Para a Federação, a pre-
visão de crescimento do 
faturamento do varejo não 
dependerá apenas do Dia 
dos Namorados: na verda-
de, apesar da expansão de 
muitas atividades ligadas à 
data, o que vai impactar o 
setor positivamente é o efei-
to que a demanda reprimida 
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Dia dos Namorados deve trazer 
resultados melhores para o varejo
O caso mais expressivo é o das próprias perfumarias, que vão faturar perto de R$ 6 bilhões em junho – 
número que é 14,1% maior do que o registrado em 2020

trução (15,2%) – que têm 
sido beneficiadas tanto pelo 
momento da construção ci-
vil e das vendas imobiliárias, 
quanto pela demanda das 
pessoas por reformas do-
mésticas. Esse periodo será, 
na leitura da FecomercioSP, 
o primeiro desde o início da 
pandemia em que uma data 
comemorativa impacta efe-
tivamente sobre as vendas 
do comércio. 

O caso mais expressivo é 
o das próprias perfumarias, 
que vão faturar perto de R$ 
6 bilhões em junho – nú-
mero que é 14,1% maior do 
que o registrado em 2020. 
Da mesma forma, as lojas 
de roupas e calçados vão 
crescer 3,9% na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado, arrecadando R$ 
2,5 bi, o que é uma ótima 
notícia para um segmento 
profundamente afetado 
pela crise da Covid-19 (AI/
FecomercioSP).

terá sobre o consumo. Não 
é à toa que, entre todas as 
atividades que compõem o 
levantamento, a que deve 
faturar mais é aquela na qual 
está englobada o grupo de 
combustíveis, com expansão 
de 15,4%.

Para além da demanda 
reprimida, o bom desempe-
nho também deve ocorrer 
na esteira da chegada de um 
novo período de vigência do 
auxílio emergencial, pago 

pelo governo federal, pela 
antecipação da primeira 
parcela do 13º salário para 
aposentados e pensionistas, 
como também por um con-
texto de maior confiança dos 
consumidores em retornar 
às compras após tanto tempo 
em quarentena.

É assim que atividades 
que já têm colecionado me-
ses com bons faturamentos 
vão manter a toada, como as 
lojas de materiais de cons-

Consumidores podem fazer descarte 
correto de lâmpadas usadas

com expectativa de colocar mui-
to mais. O programa é voltado 
para o descarte exclusivo de 
lâmpadas que contêm mercúrio.

O metal é considerado al-
tamente tóxico e ocasiona 
poluição ao meio ambiente, 
afetando diretamente água, 
ar e solo, com implicações na 
saúde humana. Ao ingerir ou 
inspirar o metal, a pessoa pode 
desenvolver toxidade nos rins, 
sistema nervoso e sistema car-
diovascular. Do total recolhido, 
entre 80% e 90% são lâmpadas 
fluorescentes de mercúrio, e o 
restante são lâmpadas LED e 

incandescentes. Desde 2017 
até agora, já foram recolhi-
dos mais de 16 milhões de 
lâmpadas. 

O foco do programa são 
lâmpadas de uso doméstico dos 
tipos fluorescentes compactas 
e tubulares; de vapor de mer-
cúrio, sódio ou metálico; e de 
luz mista. Não há limite nem 
custo para o descarte, desde 
que seja realizado por consu-
midor doméstico. Para saber o 
ponto de coleta mais próximo 
de sua residência, acesse o site 
(https://reciclus.org.br/pontos-
de-entrega/) (ABr).

Descarte pode ser feito em pontos comerciais de recolhimento.



A tecnologia na 
recuperação de países 

e da sociedade no 
pós-pandemia

Há pouco mais de um 
ano, iniciamos o que 
as próximas edições 
dos livros de história 
devem classificar 
como uma das 
maiores crises globais 
da humanidade

O cenário de pandemia 
impactou todos os 
aspectos da vida e 

obrigou as organizações e 
a sociedade a se adaptarem 
a uma nova e inesperada 
realidade. E, mesmo após o 
- tão esperado - controle da 
COVID-19, as expectativas 
são de que o mundo não 
voltará a ser como antes. 

A única unanimidade 
entre os futurólogos é que, 
qualquer que seja o novo 
cenário, a tecnologia passa 
a ter um papel cada vez 
mais essencial para moldar 
a forma como as pessoas 
trabalham, se relacionam, 
estudam, compram, entre 
tantas outras atividades. 
Mais do que isso, esse avan-
ço tecnológico pode ser um 
divisor de águas para ajudar 
na aceleração econômica 
dos países e no combate à 
desigualdade social. 

O avanço da tecnologia já 
começa a ter um papel de 
protagonismo nos esforços 
globais para apoiar as na-
ções na pandemia, ao ofe-
recer ferramentas para que 
os governos implementem 
projetos de curto, médio 
e longo prazos voltados à 
reconstrução econômica e 
social. Ou seja, as inovações 
tecnológicas cada vez mais 
acessíveis e disponíveis 
para um grande número de 
pessoas já começam a servir 
de alicerce para esse novo 
mundo. 

Durante um encontro 
global realizado no final de 
2020, a ONU e a Unesco defi-
niram que os investimentos 
dos governos ao redor do 
mundo em conectividade 
e tecnologias digitais serão 
essenciais para capacitar 
professores e gerar opor-
tunidades para os milhões 
de alunos excluídos digital-
mente ao redor do mundo 
e que não tiveram acesso à 
educação na pandemia. 

Reforçando assim o papel 

da tecnologia para a inclu-
são social e para criar as 
bases das economias sus-
tentáveis. Essa agilidade e 
capacidade de recuperação 
de empresas e governos têm 
sido colocada à prova desde 
o início da pandemia. E já 
é possível vislumbrar que 
as organizações públicas e 
privadas que estavam mais 
avançadas na digitalização 
dos negócios têm sido 
melhor sucedidas nessa 
jornada. 

Entre os exemplos, uma 
pesquisa da CNI (Confe-
deração Nacional da In-
dústria), publicada em 
dezembro de 2020, mostra 
que as indústrias 4.0 - que 
incorporam tecnologias 
em larga escala na linha de 
produção - lucraram mais 
e mantiveram ou até am-
pliaram as contratações na 
pandemia e têm melhores 
perspectivas de fatura-
mento para 2021 do que as 
indústrias tradicionais. 

E os benefícios sentidos 
pela indústria 4.0 têm se 
replicado para os mais dife-
rentes setores da economia: 
as empresas mais avançadas 
na transformação digital 
têm mais chances de sobre-
vivência e sucesso no atual 
momento de pandemia e no 
cenário de recuperação. O 
que confirma que a tecnolo-
gia é e será o caminho para 
garantir competitividade, 
crescimento econômico, 
geração de empregos e de 
oportunidades de acesso 
a educação e serviços es-
senciais. 

Cabe agora iniciar a cons-
trução das bases neces-
sárias para suportar esse 
crescimento digital e de 
um futuro melhor, no qual 
a tecnologia permita criar 
serviços que beneficiem um 
número cada vez maior de 
pessoas no pós-pandemia. 
O que depende de um pen-
samento inovador por parte 
dos líderes das organizações 
públicas e privadas, de 
investimento em pesquisa 
e desenvolvimento, do uso 
intensivo de tecnologia e do 
desejo coletivo de criar um 
mundo melhor e mais justo 
para todos.

(*) - É Líder da Dell Technologies na 
América Latina.

Luis Gonçalves (*)
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O objetivo é subsidiar a tomada de decisões nas empresas com 
base na análise de dados.

Um levantamento re-
cente demonstra que 
companhias que in-

vestiram em análise de dados 
tiveram aumento médio de 
21% na receita, 20% no 
lucro, 16% na eficiência e 
24% na retenção de fun-
cionários, conforme o IDC. 
Atenta a essa tendência, a 
Dígitro Tecnologia acaba de 
incorporar ao seu portfólio 
o serviço de Data Analytics.

“Percebemos uma deman-
da no mercado pelo serviço 
de inteligência a partir da 
análise de dados gerados 
pelos clientes ou pelos 
próprios departamentos 
comerciais das empresas. 
Principalmente durante este 
período de pandemia em que 
os projetos de digitalização 
tornaram-se prioritários, 
essa demanda se intensifi-
cou”, afirma Octávio Car-
radore, diretor de relações 
com o mercado da Dígitro 
Tecnologia. 

Com o serviço de Data 
Analytics, que está associado 
às soluções de Comunicação 

O comportamento dos maduros mudou. Imersos no 
mundo digital, têm a tecnologia como aliada. Segundo 
o Tsunami60+, pesquisa da Hype50+, consultoria espe-
cializada no público maduro, antes da pandemia, 71% 
dos brasileiros 55+ se consideravam digitais, 70% deles 
consumiam Netflix e 27% já usavam até aplicativos de 
relacionamento. 

A expectativa é que esses números tenham aumentado 
significativamente devido a restrição de convívio social da 
atualidade. Os prateados participam da interação social 
e do movimento da cidade, com muitos de seus desejos 
e comportamentos sendo similares ao do público mais 
jovem. Por isso, se adaptam melhor às novas tecnologias 
e a Inteligência Artificial contribui para melhorar a inte-
ração deste público.  

O número de idosos no mundo cresce em movimento 
acelerado. De acordo com o mesmo estudo, a população 
com mais de 60 anos aumenta 3% ao ano e vai pratica-
mente dobrar até 2050. Porém, eles ainda sofrem com a 
invisibilidade no mercado - 4 a cada 10 brasileiros 55+ 
alegam que faltam produtos, serviços e campanhas para 
a sua idade. O que é um grande erro. Afinal, os prateados 
são grandes consumidores e já representam 50% do con-
sumo global e um dos segmentos que mais se beneficia 
é o imobiliário. 

Isso se dá porque, além de buscarem imóveis adapta-
dos para morar, consideram que comprar imóveis é uma 
boa alternativa de investimento. Para morar, preferem 
residências modernas, confortáveis e inteligentes, que 
sejam bem localizadas para participar da movimentação 
das cidades. De acordo com o mesmo estudo, a maioria 
dessa parcela da população quer envelhecer nas suas 
próprias casas, 14% dos 55+ já moram em casas adap-
tadas e 42% tem medo de perder a sua independência.  

Neste segmento, já temos avanços tecnológicos e inteli-

O público prateado se adapta melhor às novas tecnologias.

Evite todos os gastos extras que podem 
comprometer o orçamento.

Mesmo com tantas res-
ponsabilidades financeiras 
no dia a dia que geram 
contas inevitáveis, Victor 
Loyola, sócio e coCEO 
da fintech ConsigaMais+, 
mostra que é possível se 
organizar e colocar em prá-
tica o tão desejado sonho de 
guardar dinheiro. A seguir, 
ele compartilha cinco dicas 
infalíveis para isso:
 1) Priorize suas des-

pesas - Evite todos 
os gastos extras que 
podem comprometer 
o orçamento. Para que 
isso não aconteça, es-
tabeleça um limite do 
que você pode gastar 
por mês e pesquise 
bem antes de fazer 
qualquer aquisição. 

 2) Cuidado com o car-
tão de crédito - O 
ideal é usar o cartão 
apenas para pagar va-
lores altos, que preci-
samos parcelar. Pense 
o seguinte: para que 
deixar para pagar o 
cafezinho só no mês 
que vem se você já o 
consumiu? Faz mais 

Análise de dados permite ganho de 
até 20% na receita das empresas

A automação de processos e a análise de dados têm se tornado chave para o ganho de produtividade 
nas empresas

Os painéis de Data Analy-
tics podem ser integrados 
ao Interact e Intelletotum. O 
serviço se conecta a outros 
sistemas, como ERPs, CRMs, 
Help Desk, para suporte e 
evolução de painéis e infra 
estrutura (SaaS ou On
-premises). Outra questão 
importante é a abordagem 
multimarca, que permite o 
uso de plataformas como 
Power BI, Qlik Sense, Mi-
crostrategy e outros. Assim, 
o serviço atua com as tecno-
logias analíticas adaptadas à 
realidade do cliente.

Uma das funcionalidades 
do UNAPPT é a possibili-
dade de trazer do campo 
de operação informações 
relevantes durante a ação 
policial. Em casos de emer-
gência, o policial poderá 
acionar uma espécie de 
botão de emergência com 
compartilhamento do áudio 
e da câmera com pedido de 
reforços ou acompanhamen-
to de superiores. - Fonte e 
mais informações: (www.
digitro.com).
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e de Inteligência da Dígitro, o 
objetivo é subsidiar a tomada 
de decisões nas empresas 
com base na análise de da-
dos. Na solução integrada, 
a empresa passa a oferecer 
painéis analíticos interativos 
para que o cliente possa ter 
a compreensão da própria 
operação, podendo medir 
os resultados, os custos  e a 
eficiência da operação. 

“A empresa consegue ter 
uma fonte unificada e asser-

tiva de informações, definin-
do onde maximizar o esforço 
comercial, por exemplo, 
para uma conversão mais 
efetiva de resultados de 
vendas”, complementa Car-
radore. Com o serviço de 
Business Intelligence (BI), 
contact centers, empresas, 
instituições de segurança 
pública e defesa obtêm inte-
ligência de múltiplas fontes 
de dados de acordo com suas 
necessidades. 

A Inteligência Artificial e o público prateado
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gências artificiais que facilitam a busca pelo imóvel ideal. 
A Vera é uma delas, a inteligência artificial imobiliária 
desenvolvida por um time especialistas do segmento, 
também composto por maduros, com o objetivo de ga-
rantir que os seus usuários façam o melhor negócio.  Ela 
simplifica a busca pelo imóvel desejado, sem a necessidade 
de contato, burocracias ou espera. A plataforma pode ser 
uma grande oportunidade para os prateados. 

Ela fornece em minutos as informações básicas que 
eles podem precisar. A busca além de se tornar mais 
fácil, ainda é rápida e adaptada, já que basta inserir as 
suas necessidades e desejos para encontrar um imóvel 
perfeito. A nova tecnologia é uma boa oportunidade, 
uma vez que simplifica os processos para a parcela da 
população que já representa 47% do consumo do setor 
imobiliário nos Estados Unidos e procuram por pratici-
dade, imóveis adaptados, em regiões bem localizadas, 
que o proporcionem inclusão e praticidade.  - Fontes e 
mais informações: (www.mvmarketing.com.br) e (www.
ivera.com.br). 

Cinco dicas infalíveis para guardar dinheiro
sentido pagar presta-
ções de uma geladeira, 
por exemplo, um bem 
que vai durar por mui-
to tempo, até mesmo 
depois de pagar todas 
as parcelas. E no par-
celado, todo cuidado 
é pouco. 

  Quando menos se es-
pera, você pode ter seu 
limite comprometido 
por muito tempo com 
os parcelados e isso 
vai gerar dificuldades 
para que pague a fatu-
ra integral. 

  Jamais entre no ro-
tativo do cartão! O 
recomendado é trocar 
o cartão de crédito 
pelo débito ou até 
mesmo por dinheiro 
vivo. Você tem ideia 
do quanto gasta em 
uma semana? Se toda 
sua despesa fica em R$ 
300, a melhor opção 
é sacar esse dinhei-
ro. Assim você gasta 
apenas o necessário 
e consegue ter uma 
ideia mais real sobre 
seus gastos ao ver o 

tir. Caso o orçamen-
to esteja apertado, 
aprenda a dizer não! 
Talvez esse não seja 
o momento ideal para 
comprar mais um par 
de tênis ou sair para 
comer fora no fim de 
semana. 

 4) Guarde o que so-
brar - Muitas pessoas 
têm aquela ambição 
de conseguir poupar 
bastante no final do 
mês, mas aí percebem 
que gastaram mais do 
que deveriam e aca-
bam não guardando 
nada. Mesmo que não 
tenha atingido a meta 
de guardar R$ 200, 
por exemplo, tente 
colocar na poupança 
ou em algum fundo de 
investimento pelo me-
nos um pouco. Assim, 
além de aprimorar sua 
educação financeira, 
você cria uma reserva 
de emergência, que 
defenda seu orçamen-
to de imprevistos. 

 5) Se precisar de em-
préstimo, opte pelo 

crédito consignado - 
Economizando ou não, 
imprevistos podem 
acontecer. E se você 
precisar de dinheiro, 
nem pense em usar o 
cartão de crédito como 
muleta! O rotativo 
do cartão de crédito 
possui a maior taxa 
de juros do mercado e, 
ao invés de solucionar 
o problema, aumenta 
ainda mais a dívida. 

  A melhor opção para 
quem precisa de di-
nheiro é a modalidade 
de crédito consigna-
do. Além de possuir 
taxas bem menores 
do que as do cartão 
de crédito, o consig-
nado é descontado 
diretamente da folha 
de pagamento. As-
sim, o devedor sabe 
exatamente quanto 
de seu orçamento 
está comprometido, 
sem se deparar com 
surpresas no fim do 
mês. - Fonte e outras 
informações: (www.
consigamais.com.br). 
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dinheiro, literalmente, 
indo embora.

 3) Entenda seus gastos 
- Ao deixar de usar o 
cartão de crédito para 
pagar qualquer coisa 
fica muito mais fácil 
entender para onde 
seu dinheiro está indo. 

  Se você não consegue 
anotar todos os gastos 
em uma planilha nem 
guardar o recibo das 
compras que faz no dé-
bito, pelo menos tente 
anotar suas principais 
despesas, aquelas que 
aparecem todo mês. É 
necessário ter na pon-

ta do lápis gastos com 
alimentação, combus-
tível, contas de luz, 
aluguel (se for o caso) 
e outras parcelas fixas 
do mês. 

  A soma desses gastos 
é o valor que será de-
bitado da sua conta, 
ou seja, parte do seu 
orçamento já está 
comprometido e tem 
destino certo. O que 
sobrar desse valor é o 
que você pode gastar 
com lazer: sair com 
os amigos, comprar 
aquele produto que 
tanto queria ou inves-
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      Controladora     Consolidado
Ativo  2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  9.598 11.161 12.299 11.176
Contas a receber de clientes  71.084 43.331 71.332 43.455
Estoques  50.243 46.828 69.375 49.256
Impostos a recuperar  142 261 230 1.123
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  593 520 741 533
Adiantamento a fornecedores  10.948 1.681 14.369 4.678
Mútuo a receber - Partes relacionadas  - 2.294 - -
Outros ativos  2.165 2.493 2.165 2.493
Outros créditos  2.199 3.444 2.199 3.444
Total do ativo circulante  146.972 112.013 172.710 116.158
Não circulante
Impostos a recuperar  25.178 5.473 27.198 5.473
Imposto de renda e contribuição social diferidos  29.529 26.613 32.269 24.616
Outros ativos  134 11 134 8
Outras contas a receber  4.130 2.598 4.130 2.598
Mútuo a receber - Partes relacionadas  12.657 6.167 - -
Total do realizável a longo prazo  71.628 40.862 63.731 32.695
Investimentos  10.160 2.816 - -
Imobilizado  67.712 68.527 67.712 68.527
Intangível  83.814 97.264 98.337 112.258
  161.686 168.607 166.049 180.785
Total do ativo não circulante  233.314 209.469 229.780 213.480
Total do ativo  380.286 321.482 402.490 329.638

Balanços Patrimoniais dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
      Controladora     Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores  83.978 42.550 103.831 47.261
Empréstimos e financiamentos  20.662 14.420 20.662 14.420
Passivo de arrendamento  2.376 1.218 2.376 1.218
Impostos e contribuições a recolher  70 713 200 705
Salários, encargos e férias a pagar  7.091 4.198 7.092 4.200
Adiantamento de clientes  5.846 1.053 5.846 1.053
Provisões diversas  2.096 2.786 2.119 2.796
Outras obrigações  - - 2.199 3.444
Total do passivo circulante  122.119 66.938 144.324 75.097
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  52.210 32.892 52.210 32.892
Passivo de arrendamento  7.546 6.539 7.546 6.539
Provisão para contingências  24 - 24 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - - - -
Outras contas a pagar  51 49 51 46
Total do passivo não circulante  59.831 39.480 59.831 39.477
Total do passivo  181.950 106.418 204.155 114.574
Patrimônio líquido
Capital social  416.736 416.736 416.736 416.736
Reserva de capital  5.373 3.812 5.373 3.812
Prejuízos acumulados  (223.772) (205.484) (223.772) (205.484)
Total do patrimônio líquido  198.337 215.064 198.337 215.064
Total do passivo e patrimônio líquido  380.286 321.482 402.490 329.638

Demonstrações de Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

   Controladora  Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Receita  328.599 141.083 329.920 141.037
Custo dos produtos vendidos  (252.018) (95.232) (251.605) (95.600)
Lucro bruto  76.581 45.851 78.315 45.437
Despesas com vendas  (60.058) (60.153) (62.785) (60.797)
Despesas administrativas e gerais  (42.343) (41.958) (40.793) (42.008)
Perda por redução ao valor recuperável 
 do contas a receber  (122) (212) (129) (212)
Outras receitas (despesas) líquidas  3.640 4.251 6.796 4.273
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos  (22.302) (52.221) (18.596) (53.306)
Receitas financeiras  749 1.591 2.034 1.968
Despesas financeiras  (7.303) (6.402) (9.039) (7.738)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (6.554) (4.811) (7.005) (5.770)
Equivalência patrimonial  7.652 (2.043) - -
Resultado antes dos impostos  (21.204) (59.075) (25.601) (59.075)
Imposto de renda e contribuição social  2.917 26.613 7.312 26.613
Prejuízo dos exercícios  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

     Controladora     Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do período  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)
Ajustes de
Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial  (7.652) 2.043 - -
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber  122 212 129 212
Provisão de perda dos estoques  749 1.933 809 1.669
Depreciação e amortização  21.149 21.364 20.841 22.116
Resultado na baixa do ativo imobilizado e intangível  701 - 1.169 -
Provisão para contingências  24 (184) 24 (184)
Juros de empréstimos concedidos a controladas  (285) (392) - -
Juros passivos sobre empréstimos/arrendamentos  4.650 2.750 4.650 2.750
Imposto de renda e contribuição social  (2.916) (26.613) (7.653) (26.613)
  (1.746) (31.349) 1.682 (32.512)
Variação nas contas do ativo e passivo
Contas a receber  (29.407) (16.647) (29.538) (16.291)
Estoques  (4.164) (23.502) (20.928) (25.046)
Adiantamentos a fornecedores  (9.267) 662 (9.691) (1.828)
Impostos a recuperar  (19.659) (5.509) (21.040) (6.078)
Outros ativos  (513) 3.902 (513) 3.237
Fornecedores e outras obrigações  44.362 25.754 59.508 29.509
Obrigações trabalhistas  2.893 (1.021) 2.892 (1.019)
Obrigações tributárias  (643) (1.327) (505) (1.394)
Adiantamento de clientes  4.793 (107) 4.793 (107)
Outros passivos  (666) (1.371) (1.922) (1.576)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (14.041) (50.515) (15.265) (53.105)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado  (2.563) (5.233) (2.563) (5.233)
Aquisição de ativo intangível  (601) (43.745) (601) (43.755)
Empréstimos concedidos a controladas  (16.050) (2.577) - -
Empréstimos liquidados pela controlada - Principal e juros  12.139 - - -
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos  (7.075) (51.556) (3.165) (48.988)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos  54.107 28.210 54.108 28.210
Pagamento de arrendamentos (principal e juros)  (2.091) (1.052) (2.091) (1.051)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)  (28.548) (7.898) (28.548) (7.897)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos  (3.916) (2.502) (3.916) (2.502)
Aumento de capital pelos sócios  - 41.203 - 41.203
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento  19.554 57.960 19.554 57.962
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (1.562) (44.111) 1.124 (44.131)
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios  11.161 55.272 11.176 55.307
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios  9.598 11.161 12.300 11.176

Demonstrações de Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

      Controladora     Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Prejuízo líquido dos exercícios  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)
Outros resultados abrangentes  - - - -
Total do resultado abrangente dos exercícios  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)
          Atribuível aos acionistas da Controladora
  Capital social Reserva de capital Prejuízos acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2019  375.533 2.200 (173.022) 204.711
Aumento do capital social  40.394 - - 40.394
Capital a integralizar  809 - - 809
Reserva constituída  - 1.612 - 1.612
Resultado do exercício  - - (32.462) (32.462)
Em 31 de dezembro de 2019  416.736 3.812 (205.484) 215.064
Reserva constituída  - 1.561 - 1.561
Resultado do exercício  - - (18.287) (18.287)
Em 31 de dezembro de 2020  416.736 5.373 (223.772) 198.337

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

Demonstrações Financeiras

Diretoria
Omilton Visconde Junior

Diretor Presidente
Ricardo Luis de Lima Vianna

Diretor Financeiro
Thiago Guterres Melo - Controller Financeiro - CRC: 1SP317741/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes e da Administração estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Ata das Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 22/04/2021 - Data, Hora e Local:- 22/04/2021, às 09:00hs, na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, cidade e Estado de São Paulo.- Convocação:- edital publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 20, 23 e 24/03/2021.- Presença:- acionistas representando mais de 
2/3 do capital social com direito a voto.- Composição da Mesa:- Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de 
Sant’Anna.- Forma da Ata:- a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76.- Deliberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
-Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob o regime da 
separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-
20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente 
a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do 
Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em virtude do remanejamento 
constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova eleição a realizar-se em 2023, como 
Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, engenheiro 
agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-76, nascido em 01 de 
fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). 
O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de desimpedimento. -Em Assembleia Geral Ordi-
nária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020, publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 23/03/2021, tendo os acionistas sido avisados 
de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 20, 
23 e 24/03/2021; 2.) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da 
Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos: com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada 
pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao 
diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à socieda-
de. - Encerramento:- nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada 
esta ata em forma sumária.- São Paulo, 22 de abril de 2021. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de 
Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Giardino Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; Usina Açucareira Paredão S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna 
Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de 
Participações Ltda., p.p./ Rogério Giorgi Pagliari Junior e, Roberto Azevedo Soares Giorgi, p.p./ Roberto Dhelomme 
Giorgi; A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 254.437/21-7 em 31/05/2021. 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030100-31. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gerlandes Alves Barbosa-ME, CNPJ/MF Nº 10.315.106/0001-38 e 
Gheison Moura Souza, CPF/ME Nº 029.066.526-44, que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Adidas AG E/O, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 174.416,92 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 
(art.525 CPC). Nada Mais. 11/05/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias - Proc. 0633588-48.1997.8.26.0100. A Drª. Priscilla Bittar Neves 
Netto, Juíza de Direito da 36ª VC do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber ao Espólio 
de Jose Martins Filho, representado por sua cônjuge e inventariante, Vera Neuza Alves Martins 
CPF/ME Nº 130.721.118-63, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação Monitória que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CN do 
loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 41.292 do Cartório de 
Registro e anexos da Comarca de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Vera Neuza Alves Martins, CPF Nº 130.721.118-63".O(A)(s)depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conse qüên cias 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 
257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/01/2021.  

 
Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013753-83. 2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gian Battista Fantini, CPF 100.850.506-44, que que nos autos de 
Cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida 
a sua Intimação por edital, para que efetue o pagamento do valor de R$ 37.732,97, 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, ambos de 10 % (art.523, §1º, CPC) 
sobre o valor do débito, e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art. 525 
CPC), a fluir após os 20 dias supra. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001047-53.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jandira Fátima da Silva, CPF Nº 049.633.458-11, 
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 44.304,79, 
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 (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP,10/05/2021. 

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1002365-12.2019.8.26.0562.   O Dr. Rodrigo Garcia 
Martinez, Juiz de Direito da  12ºVC do Foro da Comarca de Santos – S/P. Faz Saber a Jose Afonso 
dos Santos, brasileiro, casado, aposentado, RG Nº 04807514 , CPF Nº 156.287.608-20, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
4.494,79, referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra IB, do 
Loteamento Ninho Verde – Gleba II – (atualmente denominado Ninho Verde Ii Eco Residence).   
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 edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Santos, 16 de Janeiro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1000183-22.2019 8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Cotia, Estado de SP, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) Ronny Batista Amarante, RG 30.777.309-7, CPF 344.496.848-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, para cobrança no valor de R$ 7.212,77, referente a taxa de conservação do lote 04, da Quadra 
AV, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba V. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, ocasião 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 Cotia, aos 13 de maio de 2021  
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012581-66. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a).José Carlos de França Carvalho 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dalva Ferrari, CPF Nº 952.531.308-53 que lhes foi proposta 
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 3.084,27 referente à prestação de serviços médico-hospitalares... 
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 30 dias. Processo Nº 0007062-69.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Andrea Cristina de Souza CPF Nº 101.863.548-35 e RG Nº 205441294, 
que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 9.254,67 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, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 02 de junho de 2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006929-28.2019.8.26.0020 A MM. Juíza de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dra. Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata de Cássia Gomes, CPF Nº 
333.016.878-14 e RG Nº 44.245.637-2, que União Social Camiliana, ajuizou ação de Cumprimento 
de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 23.744,56, 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, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 05/05/2021. 

AK - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº 05.248.120/0001-26 - NIRE Nº 35300352688

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 22/04/2021. Horário: 12:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.907, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Presidente do
Conselho de Administração, que convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para
Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convo-
cação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no
Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido
deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: Foram aprovados, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, documentos esses devidamente publicados no Diário Ofi-
cial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 08 de abril de
2021, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto
(§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão
dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 22 de abril de 2021. André Kissajikian
- Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André
Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº
229.966/21-4, em 17/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Kiusam de Oliveira – Rodrigo Andrade (Ilus-
tr) – Cultura – Preservar e dignificar ancestralidade 
africana, este é o intuito desta obra. Garoto afrodes-

cendente, sofre na escola,  um tratamento incompatível que as 
boas e necessárias práticas humanas requerem. Por causa de 
sua cor, seus colegas não perdem chance de humilhá-lo. Seu 
avô, dá-lhe lições e provas do quão importante é sua herança 
étnica e desfila seres humanos importantes que no mínimo, 
muito honram a negritude. Deve ser lido por crianças e adultos 

de qualquer raça, cor ou etnia. Bravo!!

O Black Power de Akim

Maria Mortatti – Scortecci – Textos escritos 
por uma freira, encontrados em um convento, onde 
viveu totalmente reclusa até seus últimos dias de 
vida, desfilam soberbamente pelas páginas de mais 

uma excelente obra dessa ferrenha defensora da literatura e 
idioma pátrio. São poesias que denotam um espirito libertário 
num corpo auto aprisionado. Há desde amor, paixão até à nítida 
transgressão. Obra divinal para todos os gostos.

Breviário Amoroso de Sóror Beatriz

Thais Matarazzo – Alexandre de Morais 
Almeida (Ilustr) - Matarazzo – Uma linda estória 
com enredo encantador. A filha caçula de uma hu-
milde, porém feliz família, tem um cordão com um 

medalhão contendo uma foto que ela crê seja de um pirata. 
Uma gostosa e grande alucinação. Fatos estranhos acontecem, 
criando um terrível risco à família. Fraternidade, ternura e muita 
solidariedade dão a tônica ao enredo com final surpreendente. 

Para infantes alfabetizados.

A Filha do Lenhador

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Com 168 afluentes, o 
Rio São Francisco é o 
maior rio inteiramen-

te brasileiro. Ele percorre 
2.863 km passando por seis 
estados: Minas Gerais, Goiás, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas 
e Sergipe, além do Distrito 
Federal. Dezoito milhões 
de brasileiros dependem 
de suas águas. Para chamar 
atenção para os problemas 
enfrentados pelo rio e sua 
bacia, a campanha “Eu viro 
carranca para defender o 
Velho Chico” chega ao 7º ano. 

As carrancas, que são 
esculturas com figuras as-
sombrosas, eram usadas nas 
embarcações para espantar 
as “feras” do rio e os perigos 
da travessia. O Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco, formado por 
representantes da sociedade 
civil e do governo, instituiu 
o dia 3 de junho como Dia 
Nacional de mobilização em 
Defesa do Rio São Francisco. 

O escritor e professor de 
literatura da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), 
Aurélio de Lacerda, destaca 
que o Velho Chico não é só 
o rio da integração nacional, 
mas enxerga poesia e vê o 
recurso como uma perso-
nagem brasileira. “É uma 
personagem, e, como perso-
nagem tratada na literatura, 
na literatura de cordel, nos 
causos, nos contos, nos 
enredos, nas cantigas, nas 

O Rio São Francisco é uma personagem que conta seus dramas, as suas festas, o seu progresso.

Velho Chico: rio percorre a cultura, 
a história e a economia do país

Além de toda essa diversidade cultural, o Rio São Francisco é um grande impulsionador da economia 
dos municípios situados ao longo de seu percurso

cantorias, essa personagem 
conta seus dramas, conta 
também as suas festas, o seu 
progresso”.

Imaginem as histórias e 
lendas contadas pelos 70 
mil índios, de 32 povos, que 
habitam a Bacia do Velho 
Chico? E pelos quilombolas, 
ribeirinhos, barranqueiros 
e pescadores. Além de toda 
essa diversidade cultural, 
o Rio São Francisco é um 
grande impulsionador da 
economia dos municípios 
situados ao longo de seu 
percurso, segundo a pesqui-
sadora da Embrapa, Maria 
Auxiliadora Lima. 

O transporte de cargas, a 
produção de energia elétri-
ca, a piscicultura e o turismo 
estão entre os potenciais do 

rio. Mas, para a especialista, 
a atividade agrícola é o carro-
chefe do Velho Chico, com 
destaque para a agricultura 
irrigada: são mais de 150 mil 
hectares irrigados pelo rio. 
“Essa agricultura irrigada 
representa um elemento 
fundamental para a econo-
mia, o principal gerador de 
renda e desenvolvimento 
para as comunidades, para a 
região, para os municípios no 
entorno dessas áreas irriga-
das e tem trazido benefícios 
sociais importantes”. 

O desenvolvimento imple-
mentado na região precisa 
vir acompanhado de práti-
cas sustentáveis, destaca o 
coordenador da Articulação 
no Semiárido Brasileiro (Asa 
Brasil), Cícero Félix. Para 

ele, a destruição dos biomas 
do cerrado e caatinga para 
implantação da mineração e 
grandes áreas de cultivo para 
exportação, bem como a 
poluição, são as grandes res-
ponsáveis pela degradação 
da bacia do São Francisco. 

O especialista explica que 
a conservação das nascentes 
e a destinação de orçamento 
para saneamento ambiental 
são necessárias para a pre-
servação do rio.

“Conservação dos bens na-
turais que ainda existem, co-
bertura vegetal de solos, de 
proteção da flora e da fauna, 
das nascentes dos pequenos 
rios, dos pequenos riachos, e 
orçamento para saneamento 
ambiental da bacia do São 
Francisco” (ABr). 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0005238-08. 2021.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando de Oliveira, Brasileiro, CPF 299.861.698-44, com 
endereço à Rua Professora Eny Apparecida Garcia Chagas, 165, Parque Vitoria Regia, CEP 18078-
396, Sorocaba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda. 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$ 20.862,13, 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.  
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de junho de 20216

Pelo menos 99,7% das famílias brasileiras consumiram biscoi-
tos em 2020 e 99,6% delas consumiram massas alimentícias, 
como macarrão e lasanha. Mesmo com as estatísticas quase 

batendo 100% de penetração nos lares brasileiros, os dois itens 
tiveram crescimento de consumo em 2020. Respectivamente 
0,1 ponto percentual para biscoitos e 0,3 p.p. para massas. Já o 
consumo de pães industrializados disparou, batendo 89,4% em 
2020, com alta de 8,1 p.p. se comparado com o ano anterior e 
quase dez pontos frente a 2018. Quem acompanha o setor, aponta 
que quando um alimento ultrapassa 70% de penetração, ele já é 
consolidado e, como hábito, não retrocede. 

Muitos fatores ajudam a explicar esse movimento de maior 
penetração e consolidação desses alimentos. Um deles é o fato 
de que o auxílio emergencial, que movimentou a economia bra-
sileira, foi usado prioritariamente para a compra de alimentos. 
O levantamento aponta que dois a cada três reais do auxílio foi 
utilizado para comida. "Ao todo, 66% de quem recebe auxílio 
emergencial direciona esse dinheiro para alimentos e bebidas", 
explica Raquel Ferreira, diretora de contas e novos negócios da 
Kantar. 

"Evitar aglomerações e ficar em casa era e ainda é essencial 
no combate à pandemia, neste sentido, os pães e bolos indus-
trializados se destacaram pela praticidade e prazo de validade 
dos produtos, que acabou se tornando fator determinante, 
impulsionado pelos canais de compra: super e hipermercados, 
estabelecimentos que se mantiveram abertos", contextualiza 
Claudio Zanão, presidente-executivo da ABIMAPI. 

"Nós tivemos um aumento de ocasiões de café da manhã, para 
mais dias da semana com brasileiros tomando café dentro de 
casa, e um aumento de momentos de lanches. Traduzindo em 
números, os brasileiros que tinham quatro oportunidades de 
consumir produtos da cesta ABIMAPI ao longo do dia, passaram 
a ter cinco. Foram em torno de 27% mais ocasiões de consumo 
dentro de casa", conclui Raquel 

Já as massas alimentícias, a atuação foi impulsionada sobretudo 
pelo hábito de cozinhar em casa, que passou a ser uma atividade 
mais frequente. O macarrão além de ser nutritivo com opções 
de formatos e combinações de molhos, é um alimento de rápido 
preparo, econômico e acessível ao ‘bolso’ da grande maioria das 
famílias do país. Os desafios logísticos impostos pela pandemia 
provocaram impactos reais e significativos em uma série de ati-
vidades econômicas. Fecharam negócios e quebraram empresas. 

Para além da manutenção de empregos e da garantia de que 
as gôndolas dos supermercados permaneceriam abastecidas ao 
longo do ano, os produtos que compõe a cesta ABIMAPI tiveram 

Pense em algo que não pode faltar de jeito nenhum na sua casa. Algo que você e sua família não esquecem de comprar, não abrem mão, 
às vezes cogitam até fazer um pequeno estoque. Em mais de 99% das casas brasileiras, as respostas para essa pergunta são: 

massas e biscoitos. É isso que mostra um levantamento feito pela Kantar WorldPanel por encomenda da Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI). 

Imagem de Hier und jetzt endet leider meine Reise auf Pixabay aber por Pixabay

já tinha batido a marca de R$ 18,9 bilhões. No ano seguinte, o 
valor subiu para R$ 20 bilhões. Os dados são da Nielsen. 

"Duas tendências se acentuaram com a pandemia. Uma delas 
foi o crescimento de seguimentos que podem ser compartilhados, 
como um pote maior e que a família inteira compartilha aquele 
produto. A exemplo disso nós temos os salgados tradicionais e 
o biscoito maisena. São segmentos bastante típicos do dia a dia 
e que com embalagens maiores, permitindo o compartilhamen-
to para a mesma família ganharam relevância", explica Arthur, 
diretor comercial da Nielsen Brasil. 

"Biscoito é uma categoria muito consolidada no Brasil, então eu 
não posso dizer que é literalmente em função da praticidade por-
que ele já representa 30% da cesta da ABIMAPI, ele entraria mais 
como uma alternativa do snack, lanche intermediário", diz Arthur. 

O brasileiro aumentou significativamente o consumo de massas 
alimentícias, como lasanha, pizza e macarrão, no ano de 2020. 
Pela primeira vez, a quantidade média de ingestão por brasileiro 
ultrapassou o patamar de 5kg por mês. O produto tem tido cres-
cimento gradual. Em 2018, os brasileiros consumiram 4,794kg em 
média. No ano seguinte, 4,899kg. E finalmente em 2020, 5,063kg. 
Na prática, isso significa que cada brasileiro consome em média 
421 gramas por mês de macarrão ou qualquer tipo de massa, de 
acordo com a Nielsen. 

O cálculo significa uma porção por semana, basicamente. O 
levantamento ainda sugere que os brasileiros saíram de casa 
para comprar as massas ou pediram por entrega em 17 vezes ao 
longo de 2020. A média foi calculada com base nos números do 
setor. "Existe uma praticidade nessa categoria, quando você tem 
que cozinhar para si mesmo. Quando comparamos com massas 
instantâneas que são lamen, etc, eles crescem em média 10 pontos 
percentuais a mais que massas alimentícias em geral", diz Zanão. 
Nesse sentido, itens como macarrão instantâneo parecem ser 
muito mais recomendados para principiantes na cozinha. 

Na hora de olhar os números, a diferença fica muito mais 
evidente. Massas alimentícias tiveram 3,6% de crescimento do 
volume nesse ano de 2020. Massas instantâneas cresceram 9%. 
No valor, os números alavancados são ainda maiores. As massas 
instantâneas cresceram 19,8% em vendas. Já as massas alimen-
tícias, 13,4% no valor comercializado. 

Impulsionado pela alta no consumo da chamada ‘cesta de café 
da manhã’, os pães industrializados também acabaram sendo um 
elemento importante para quem atravessou a pandemia em casa. 
Para além das padarias fechadas, eles oferecem validade muito 
maior do que a dos pães artesanais. "Veio para ficar. A gente tem 
um sortimento, uma quantidade de opções de pães industria-
lizados ainda maior, quando se tem mais gente consumindo e 
estando em casa, o que faz com que efetivamente esse produto, 
que tem a sua praticidade, componha ainda mais as opções de 
consumo", explica Zanão. 

A consolidação dos pães industrializados pode ser vista no 
crescimento da presença nos lares brasileiros. Em 2018, o pro-
duto fazia parte do cardápio de 79,8% das famílias. Dois anos 
depois passou a ocupar 89,4% das casas - nos dados da Kantar. 
Já a pesquisa da Nielsen com dados do IBGE mostra que o pão 
industrializado tinha consumo médio de 2,5kg por pessoa em 
2018 e quase 2,9kg em 2020. 

"Pães foi a categoria que mais cresceu, desde os primeiros 
meses da pandemia, o volume chegou a aumentar 50%, mas no 
final de 2020, teve 30% a mais de volume comercializado e um 
crescimento de 35% do valor negociado", diz Raquel Ferreira. 

Raquel explica que os pães industrializados que tiveram os 
melhores resultados são aqueles que tem algum tipo de apelo 
voltado à saúde, como fibras ou redução calórica, como os de 
centeio e integrais ou os pães derivados de sementes com alguma 
adição ou farinha integral. - Fonte e mais informações: (www.
www.abimapi.com.br).
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alta tanto em valor quanto em volume. As vendas subiram 9,6%, 
com volume 5,3% maior que o ano de 2019. De acordo com a 
pesquisa Nielsen, encomendada pela ABIMAPI, um dos fatores 
que impulsionou a variação em valor maior que uma variação em 
volume foi a pressão inflacionária muito forte nos produtos de 
cesta básica e comodities. 

Além disso, a desaceleração da atividade econômica da ali-
mentação fora de casa, especialmente nos locais onde bares e 
restaurantes enfrentaram restrições para continuar funcionando. 
Os especialistas apontam que, muito embora a pandemia real-
mente tenha provocado uma mudança no comportamento do 
consumidor, a tendência é que com a vacinação e a reabertura 
plena do comércio, os valores sejam novamente equacionados. 

Para 2021, a expectativa é alcançar um crescimento de 3% a 
5% em faturamento. "Mesmo com o afrouxamento gradual das 
medidas de distanciamento social, as pessoas ainda se sentem 
inseguras para retornar ao consumo fora do lar, além disso, os 
produtos da categoria são relativamente baratos, pertencentes 
à cesta básica de alimentação e a população está menos capi-
talizada, revisando as suas prioridades de consumo", destaca 
Claudio Zanão. 

O Brasil fechou o ano de 2020 com um aumento significativo no 
valor comercializado para biscoitos industrializados. Entre 2019 e 
2020, a alta foi de R$ 1 bilhão e 43 milhões de reais. O crescimento 
foi distribuído em tipos variados como maria e maisena, waffer, 
recheado doce, biscoito palito e água e sal. Em 2019, a categoria 

CresCeu a Presença de Pães, Massas 
e bisCoitos nos lares brasileiros

ConsuMo



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 
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Ecossistemas saudáveis, com biodiversidade mais rica, 
trazem benefícios a todos que habitam nosso planeta.

José Renato Demian Ferreira (*)
 
A edição deste ano do 

Dia Mundial do Meio 
Ambiente, cujo tema é 
Restauração de Ecossis-
temas, marcará algo de 
suma importância para 
os próximos anos: o lan-
çamento da Década das 
Nações Unidas da Res-
tauração de Ecossistemas 
2021-2030. Ano após ano 
acompanhamos mundo 
afora esse debate, mas é 
reconfortante quando se 
dá nome e prazo à ação, 
pois reforça em todos o 
senso de urgência.

Celebrada em 5 de ju-
nho, a data configura o 
maior evento anual das 
Nações Unidas para sensi-
bilizar e promover a ação 
ambiental e a necessidade 
de proteger o planeta. 
Desde a primeira celebra-
ção, em 1974, tornou-se 
uma plataforma global de 
divulgação sobre o meio 
ambiente em mais de cem 
países. 

A Década das Nações 
Unidas tem o objetivo 
de aumentar em grande 
escala a restauração de 
ecossistemas degradados 
e destruídos para comba-
ter a crise climática, evitar 
a perda de um milhão de 
espécies e aumentar a 
segurança alimentar, o 
abastecimento de água 
e a subsistência. Esta é 
a geração que pode fazer 
as pazes com a natureza, 
principalmente se pensar-
mos que plantar árvores, 
tornar verdes as cidades, 
não poluir rios e tantas 
outras boas atitudes não 
são difíceis e contribuem 
para essa restauração tão 
necessária. 

Por isso, há de haver 
foco, especialmente na 
formação de quem habita-
rá o planeta nos próximos 
anos. Cabe reforçar que 
2030, prazo final da década 
da ONU, serve também 
para atingir os objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e a linha 
do tempo que os cientistas 
identificaram como críti-
ca para evitar os piores 
impactos da mudança 
climática. Assim, para se 

alcançar a restauração na 
escala crucial, é premen-
te que haja incentivos e 
investimentos financeiros 
em pesquisa e educação. 

Isso não é novidade, 
todos sabemos, mas é pre-
ciso reforçar, até porque 
somente a educação será 
capaz de mudar a forma 
como o planeta é explora-
do e de inspirar pessoas, 
empresas e entidades de 
todas as instâncias a ce-
lebrarem o sucesso desse 
projeto de um mundo 
melhor. Restaurar os ecos-
sistemas significa auxiliar 
na recuperação do que foi 
degradado e destruído, 
mas, com educação, po-
demos conservar os que 
ainda estão intactos. 

As pessoas precisam sa-
ber – e internalizar – que 
ecossistemas saudáveis, 
com biodiversidade mais 
rica, trazem benefícios a 
todos que habitam nosso 
planeta. 

Segundo dados da ONU, 
até 2030, a restauração de 
350 milhões de hectares 
de ecossistemas terrestres 
e aquáticos degradados 
pode gerar US$ 9 trilhões 
em serviços ecossistêmi-
cos. A restauração tam-
bém é capaz de remover 
de 13 a 26 giga toneladas 
de gases de efeito estufa 
da atmosfera. 

Os benefícios econômi-
cos de tais intervenções 
excedem nove vezes o 
custo do investimento, 
enquanto a inação é pelo 
menos três vezes mais 
cara do que a restauração 
do ecossistema. Contra 
números, não há argumen-
tos. Passou da hora de mu-
dar. Vamos assumir, todos 
nós, esse compromisso. Às 
empresas, cabe investir 
em tecnologias e equipa-
mentos mais eficientes, 
capazes de contribuir para 
a preservação ambiental. 

Vamos chegar ao final da 
década cumprindo esses 
objetivos não apenas para 
o meu bem ou o seu. Mas, 
para o bem de todos!

(*) - É Diretor Geral da JactoClean, 
que dispõe de equipamentos, 

sistemas e serviços para a limpeza e 
sanitização, atendendo os mercados 
residencial, comercial, profissional, 

industrial e agronegócio.

O levantamento foi 
baseado em três es-
tudos que mostram 

as mudanças realizadas ao 
longo da pandemia. 

O mais recente, feito 
em janeiro/21, indica que 
houve um aumento de 11 
pontos percentuais entre 
as companhias brasileiras 
que fizeram esta afirmação 
sobre a alocação de recursos 
para prevenção à fraude, 
com relação ao questionário 
realizado no ano anterior. Há 
uma tendência de redução 
na intenção de ampliar o 
orçamento para gestão de 
fraude entre as empresas 
globais; o Brasil, contudo, 
indica que irá priorizar o 
aumento neste tipo de in-
vestimento. 

“Com a aceleração da 
adoção de canais digitais na 
vida dos consumidores, as 
empresas precisam investir 
em novos métodos de detec-
ção de fraudes e tecnologias 
cada vez mais sofisticadas ao 
longo da jornada do cliente, 
para que a segurança da 
operação não afete sua expe-
riência integrada”, comenta 
o Diretor de Soluções de 
Identidade e Prevenção a 
Fraudes da Serasa Experian, 
Jaison Reis.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JEFERSON DOS SANTOS DE LIMA, profissão: instrutor de trânsito, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/04/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Cicero Pereira de Lima e de 
Maria Iolanda dos Santos de Lima. A pretendente: LUANA ALMADA DA SILVA, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, 
data-nascimento: 10/03/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Vicente da Silva e de Vera Lucia de Almada.

O pretendente: RODRIGO DIAS VENDRAMINI, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 07/04/1980, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Hercules Vendra-
mini Neto e de Noemia Dias Rodrigues Vendramini. A pretendente: JESSICA CANEZIN 
AMANCIO, profissão: promotora de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 10/03/1989, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Joany Aguiar Amancio e de Maria Solange Canezin Lamarca.

O pretendente: GIOVANI INNOCENZI, profissão: engenheiro mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 16/09/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Amauri Innocenzi e de Maria 
Aparecida Barile Innocenzi. A pretendente: GIOVANNA SIQUIERI DE SOUZA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nasci-
mento: 16/02/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Fabio Almeida de Souza e de Regina Siquieri de Souza.

O pretendente: FELIPE LASTRUCCI MELLO, profissão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 21/02/1988, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Claudio Mello e de Maria 
Angela Lastrucci Mello. A pretendente: MARINA BACHRANY PINHEIRO, profissão: 
empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nasci-
mento: 16/08/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Ariovaldo Repetto Pinheiro e de Eliete Bachrany Pinheiro.

O pretendente: EDILSON SILVA DE CASTRO JÚNIOR, profissão: supervidor de 
logística, estado civil: divorciado, naturalidade: em Belo Horizonte, MG, data-nasci-
mento: 27/12/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Edilson Silva de Castro e de Rosangela Minfa Alves. A pretendente: KAROLINE 
NAYRA DE BARROS SOUSA, profissão: supervisora de vendas, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: em Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 31/07/1991, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João Batista de Sousa e 
de Maria Nelci de Barros Sousa.

O pretendente: PAULO ROBERTO VIEIRA, profissão: técnico em logística, estado civil: 
viúvo, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 06/02/1965, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio de Paula Vieira e de 
Conceição Lisboa Vieira. A pretendente: MIRIAM ROSA DE SOUZA, profissão: técnica 
em gastronomia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-
nascimento: 02/06/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Zacarias de Souza e de Jandira Rosa de Souza.

A pretendente: NATALIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/05/1991, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luis Andrade de Oliveira e 
de Marize Cordeiro Silva de Oliveira. A pretendente: PAULA BRAGHINI CARVALHO, 
profissão: corretora de seguros, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 25/04/1981, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Sebastião de Resende Carvalho e de Claudete Apa-
recida Braghini Carvalho 

O pretendente: DANILO EIJI SATO, profissão: contador, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 14/11/1986, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Issami Sato e de Angela Maria Torres Sato. A pretendente: 
JÉSSICA DA SILVA SPERTI, profissão: auditora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 24/10/1988, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Edison Sperti e de Sueli da Silva Sperti.

O pretendente: RENATO JOAQUIM PINTO, profissão: tosador, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 27/07/1977, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Djalma Joaquim Pinto e de Maria Elioneide Pinto. 
A pretendente: ÉRICA TANAKA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 25/03/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Joaquim Atsushi Tanaka e de Damares Sueli Caceres Tanaka.

O pretendente: FLÁVIO AVELINO DA SILVA, profissão: encarregado de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Icó, CE, data-nascimento: 07/05/1988, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Avelino da Silva e de Aurilene 
Correia Lima da Silva. A pretendente: LUCINEIA CLAUDIO DA SILVA, profissão: aju-
dante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: em Pitanga, PR, data-nascimento: 
07/09/1979, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Raimundo Ponciano da 
Silva e de Almerinda Pinheiro de Claudio Silva.

O pretendente: ALEXANDRE PAULELA ROSSI JUNIOR, profissão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
28/10/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Alexandre Paulela Rossi e de Alessandra Monica Borba Olivieri. A pretendente: MARIA 
MERCÊS RAMOS FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Paragominas, PA, data-nascimento: 07/03/1998, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Edivaldo do Carmo Ferreira e de Iraní Almeida Ramos.
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Empresas querem aumentar 
investimentos em prevenção a fraudes
A mais recente Pesquisa Global de Fraude e Identidade da Experian mostra que 62% das empresas 
brasileiras participantes dizem querer aumentar os investimentos em gestão de fraude

No Brasil, a maior parte 
das empresas ainda usa 
senhas para a detecção 
de fraudes, apesar de ter 
registrado uma queda no 
uso entre junho de 2020 
e janeiro de 2021. Dados 
do ano anterior mostram 
que 48% das companhias 
brasileiras citavam esta 
opção, enquanto em janeiro 
de 2021, o número daqueles 
que escolheram a alternati-
va foi de 29%. 

As demais alternativas 
selecionadas no Brasil fo-
ram motores com regras 
antifraude (23%), padrões 
e histórico de transações e 
uso de códigos (ambos com 
22%). No mundo, medidas 
de segurança nos dispositi-
vos (21%), uso de perguntas 
de segurança (20%) e se-

nhas (19%) são as soluções 
de detecção e proteção 
mais comuns. Melhorar a 
experiência dos usuários é 
prioridade para empresas 
no Brasil

O levantamento global 
analisou também os impac-
tos na jornada dos consumi-
dores no ambiente online. 
Os resultados mostram que 
empresas brasileiras estão 
investindo em métodos de 
detecção de fraude para me-
lhorar a experiência digital: 
38% fizeram essa afirmação, 
bem acima dos 26% da média 
global. No mundo, há uma 
intenção de aumento das 
equipes de atendimento ao 
cliente (33%) para incre-
mentar esta frente, seguida 
por investimentos em analy-
tics e inteligência artificial 

(ambos com 31%). 
No Brasil, o aumento da 

equipe está em segundo 
lugar entre as mais citadas, 
junto da alocação de recur-
sos em inteligência artificial 
(IA – ambos com 37%). 
Outros 36% dos respon-
dentes locais escolheram o 
tópico de investimento em 
softwares de detecção de 
fraude. Reis explica que “as 
soluções de IA e machine 
learning conseguem resolver 
grande parte dos questiona-
mentos dos consumidores. 
Porém, a má implementação 
dessas ferramentas pode 
agravar os problemas de 
atendimento ao cliente e 
até comprometer o cresci-
mento de receita”. - Fonte 
e mais informações: (www.
serasaexperian.com.br).

A maior parte das 
empresas ainda 

usa senhas para a 
detecção de fraudes.
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Restaurar e manter o 
meio ambiente são os 
objetivos da década
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