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O mercado de trabalho virou de ponta-cabeça em março de 2020. 
De lá para cá, a pandemia da Covid-19 exigiu mudanças de hábitos e o 
home office se mostrou funcional, mas também desafiador. Agora, com o 
avanço da vacinação, o cenário pós-pandemia e a retomada dos modelos 
tradicionais de trabalho voltaram a ser debatidos pelos empresários. 
Inclusive, o tema foi o centro da live promovida pela Assespro-PR, que 
teve Ricardo Calizotti, diretor da entidade, como moderador.   

Modelo híbrido de trabalho é a tendência  
pós-vacinação

A inteligência artificial (IA) está se tornando cada vez mais sofistica-
da. Para organizações de todos os tamanhos, isso significa que podem 
usá-la com mais facilidade para ajudar a resolver problemas cruciais e 
complexos. No cenário desafiador do ano passado, a IA desempenhou 
um papel de destaque. Os varejistas a usaram para agilizar remessas de 
pedidos, reimaginar suas lojas como centros de distribuição e garantir 
que os consumidores pudessem acessar os produtos, mesmo quando as 
compras nas lojas foram totalmente suspensas. No setor de serviços, 
a implantação da IA cresceu para ajudar a manter as redes elétricas 
em funcionamento.  

Escalando a Indústria 4.0 com IA  
e nuvem híbrida

O Sistema Tributário Nacional foi instituído com a publicação da EC nº 
18 de 1965 à Constituição criada em 1946, momento que gerou a última 
grande Reforma Tributária no Brasil. Ou seja, desde que sou jornalista - lá 
se vão 55 anos - ouço falar nesse assunto. Porque, desde sempre, não foi 
feito o que deveria ser feito. Apenas "emendas". Não é com remendos que 
se faz algo assim, de tamanha relevância para a vida das pessoas, para o 
desenvolvimento do país.   

Reforma tributária exige reforma ética
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Negócios em Pauta

Brisbane eleita sede das Olimpíadas de 2032
A cidade de Brisbane, na Austrália, foi escolhida ontem (21) como 

sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2032. O anúncio foi feito pelo pre-
sidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, durante 
a assembleia da entidade em Tóquio. "O Comitê Olímpico Internacional 
anuncia que os Jogos da 35ª Olimpíada foram entregues a Brisbane, na 
Austrália", disse Bach. "Estou muito empolgada e sinto muito orgulho 
por meu povo. Nunca na minha vida achei que isso fosse acontecer", 
disse a premiê do estado de Queensland, Anna Palaszczuk. Lar de cerca 
de 2,3 milhões de pessoas, Brisbane será a terceira cidade australiana a 
sediar os Jogos Olímpicos: as duas primeiras foram Melbourne, em 1956, 
e Sydney, em 2000.  Antes de Brisbane, Paris e Los Angeles organizarão 
as Olimpíadas de 2024 e 2028, respectivamente. Os Jogos de Inverno, 
também já têm casa para 2022, em Pequim, e 2026, em Milão e Cortina 
d'Ampezzo (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: EPA/ANSA

News@TI

IGTI abre inscrições para mais  
de 40 tipos de bootcamps

@O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) 
está com inscrições abertas para o próximo Programa de 

Bootcamps 2021, que começa no dia 29 de julho. As aulas são 
100% online e o aluno não paga mensalidades, apenas uma taxa 
de matrícula no valor de R$ 150,00. Estão disponíveis mais de 40 
cursos profissionais, como Programador de Software Iniciante, 
Inteligência Artificial, Data Science, Cybersecurity, Cloud Com-
puting, UX, entre outros. O IGTI é referência nacional entre os 
profissionais de Tecnologia da Informação e considerado uma 
das empresas mais inovadoras do país no uso da tecnologia, 
na categoria Educação. As inscrições podem ser feitas até 27 
de julho pelo link https://www.igti.com.br/custom/bootcamps-
-gratuitos/.    Leia a coluna completa na página 2
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Os Medos  
x  
O Brilho

Marcelo Salvo 

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

ESPECIALISTA DÁ DICAS

A gestão de risco é considerada 
um dos pontos mais importantes 
da área de finanças, seja para 
quem quer investir, seja para 
quem vai conceder empréstimos. 

Para os analistas de crédito, o risco é questão 
fundamental que pode determinar o sucesso 

ou não da operação. Então, qual é o segredo, 
qual a receita para se fazer uma boa avaliação?

Para os especialistas, não há um modelo 
pronto que se encaixe em toda e qualquer 
situação. Portanto, essa avaliação deve ser feita 
caso a caso, considerando inúmeras variáveis e 
com o cruzamento do maior número de dados 
possíveis. Esse é o melhor caminho para se 
reduzir ao máximo as chances de inadimplência.

Logicamente, toda empresa de crédito no 
mercado dispõe de processos de análise já 
estabelecidos, mas muitas delas ainda estão 
na fase analógica, na qual a avaliação de uma 
infinidade de informações depende de um 
profissional, um ser humano. 

Mesmo com toda a experiência que possa ter 
acumulada, esse profissional, no mínimo, gastaria 
um tempo precioso na execução do trabalho, 
sem contar a subjetividade e as imprecisões na 
análise de, por exemplo, algumas centenas de 
fontes, desde as oficiais até as de redes sociais.

“O uso da tecnologia é o que tem feito a 
diferença na hora de avaliar um cliente, pois a 
empresa passa ter uma visão real do potencial 
de cada cliente ou fornecedor, se enfrentam 
algum tipo de dificuldade que comprometa sua 
liquidez ou, no pior dos casos, que vá tornar 
essa empresa insolúvel no futuro próximo. 

Com isso, é possível disponibilizar mais ou me-
nos crédito, de acordo com cada perfil, reduzir 
os juros e tornar o dinheiro mais acessível para 
expansões ou aplicação em capital de giro, por 
exemplo, melhorando a produtividade de toda 
a cadeia”, avalia Michel Varon, CEO do Vadu.

Há também as empresas que já avançaram 
para processos automatizados, utilizando ferra-

A tecnologia é imprescindível para  
a análise de crédito
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mentas como Big Data e Inteligência Artificial, 
que tornam possível uma análise de crédito 
completa de seu próprio banco de dados e o 
do cliente, assim como diversas informações 
públicas e do mercado, cruzando as centenas 
de dados disponíveis em poucos minutos, com 
segurança, assertividade e de acordo com pa-
drões pré-definidos pela companhia.

 
Um dos reflexos da Covid-19 no mercado foi o 

crescimento da inadimplência, cujos altos índices 
acenderam um sinal de alerta no setor. Somente 
de março para abril, houve alta de 5,1% no não 
pagamento de compromissos financeiros. Se 
comparado com abril de 2020, o aumento foi 
de 5,8%, segundo dados da Boa Vista.

A Serasa Experian estima que o total de bra-
sileiros com contas em atraso tenha chegado a 
63 milhões em abril. Neste ano, 1,6 milhão de 
pessoas a mais deixaram de pagar suas dívidas 
e acabaram sendo negativadas. Outra pesquisa 
mostra altas consecutivas na inadimplência das 
empresas, já atingindo 5,9 milhões delas em 
abril, com os negócios de menor porte liderando 
esse ranking, com 92,4%.

Por esse motivo, houve um aumento na busca 
por serviços e tecnologia que permitam uma 
análise mais apurada de riscos. O Vadu, por 
exemplo, registrou um crescimento na deman-
da de 600%, nos últimos 12 meses, graças ao uso 
de Big Data e Inteligência Artificial. Para Rogério 

Castelo Branco, especialista no setor, conceder 
crédito nesses tempos, independentemente da 
pandemia, transcende a maneira analógica de 
análise de dados, com base no capital social. 

“O grande problema a ser resolvido para a 
análise de crédito não é mais o passado e sim, 
cada vez mais, o futuro da atividade do tomador 
de crédito. Não estamos falando se a atividade 
ou o setor estarão bem ou mal posicionados, 
mas se ainda existirão. Esta é a questão: o que 
existirá no futuro próximo que permita a criação 
e o crescimento de determinada atividade”.

Com essa visão de futuro, questiona: “por 
que a concessão de crédito não teria direito à 
mesma, com a já referida inteligência artificial, 
machine learning, algoritmos, Big Data, redes 
sociais e tantas outras ferramentas que, em 
fração de tempo, podem gerar um resultado 
muito mais efetivo ao parceiro financeiro, com 
mais opções e conhecimento para base de de-
cisão de assunção de risco, em detrimento das 
ferramentas que ainda usamos, enferrujadas 
e desgastadas?”.

O especialista conclui que a tendência é que 
o abismo entre os analistas de crédito que 
ainda trabalham de forma analógica, e o uso 
da tecnologia para decisões de crédito, cada 
vez mais com análises preditivas, diminua 
cada vez mais. - Fonte e outras informações: 
(www.vadu.com.br).

Recorde na produção 
de petróleo

A Bacia de Santos, que se estende 
desde o litoral sul do estado do Rio 
até o norte de Santa Catarina, atingiu 
recorde de participação na produção 
nacional de petróleo e gás natural. No 
mês de junho, foram 2,67 milhões de 
barris equivalentes de petróleo por dia 
(boe/d), o que corresponde a 71,06% do 
total registrado no país. Este é o maior 
percentual já apontado no painel dinâ-
mico da produtividade do setor (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quando-e-a-hora-de-mudar-o-negocio-especialista-da-dicas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/os-medos-x-o-brilho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/escalando-a-industria-4-0-com-ia-e-nuvem-hibrida/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/modelo-hibrido-de-trabalho-e-a-tendencia-pos-vacinacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reforma-tributaria-exige-reforma-etica/
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OpiniãO
As concessionárias de 

caminhões rumo  
a uma nova estrada

Há robustos aportes, 
mas serão necessários 
importantes ajustes na 
rota. 

De acordo com pesquisas 
realizadas entre os fa-
bricantes de caminhões 

no mercado brasileiro, até 2025 
serão realizados R$ 6,8 bilhões 
em investimentos nas fábricas e 
nos processos produtivos. Uma 
enorme parcela desse montante 
focará no aumento de capaci-
dade das plantas. Contudo, há 
uma quebra de paradigma no 
radar: a transformação da rede 
de concessionários em grandes 
centros de serviços. 

Esse será um tema que pre-
cisará entrar na agenda das 
montadoras de caminhões e das 
associações de marcas, em um 
futuro muito próximo. A venda 
do veículo novo ainda é o carro 
chefe das receitas das conces-
sionárias, mas esse conceito vai 
mudar no médio prazo. Existe 
no mercado brasileiro cerca de 
2,2 milhões de caminhões, sendo 
que 1,4 milhões pertencem a 
empresas (63%) e 800 mil são 
autônomos e de pequenas em-
presas, com até três caminhões 
(36%).

No caso das transportadoras, 
cada vez mais os veículos serão 
adquiridos diretamente dos 
fabricantes, devido à capacida-
de de compra e negociação. A 
comissão pela intermediação 
da venda de veículos pela con-
cessionária de caminhões está 
cada vez menor e vai acabar. O 
caminhoneiro autônomo, que 
era o grande cliente das conces-
sionárias, já foi 70% do mercado 
e hoje está abaixo de 40% (fonte 
RNTRC/2021), e esse percentual 
está caindo a cada ano. 

Nitidamente o mercado está 
se consolidando com grandes 
grupos financeiros comprando 
empresas menores. A tendên-
cia de profissionalização do 
mercado ocorre muito pelo 
achatamento dos valores dos 
fretes, aumento dos custos de 
manutenção e principalmente 
devido às dificuldades de infra-
estrutura. Para ser competitivo 
no mercado de cargas é essencial 
que a administração dos custos 
da empresa seja bem eficiente, 
o que uma transportadora com 
pouco volume de carga não 
consegue fazer. 

O transporte modal começou 
a crescer com a entrada de 
novos meios de transporte com 
concessão de ferrovias e canais 
fluviais. Ou seja, um mercado 
que exigirá eficiência e inves-
timento. No momento o setor 
está extremamente aquecido, o 

que cria uma miopia de que essa 
situação de ruptura do modelo 
de negócio seja uma tendência. 

Mas tudo indica que quando o 
mercado voltar à normalidade o 
tema da queda das margens en-
trará novamente em discussão, e 
a realidade estará cada vez mais 
clara para o mercado.

As concessionárias de ca-
minhões devem focar em ser 
grandes centros de serviços para 
as marcas, pois o que hoje ocorre 
de forma dispersa, necessita 
ocorrer de forma centralizada. 
Os serviços realizados dentro 
das transportadoras como: 
controle de pneus, manutenções 
periódicas e mesmo serviços de 
oficinas, devem migrar para as 
concessionárias. 

O estigma de que na conces-
sionária os serviços são sempre 
mais caros, deve ser revisto e a 
busca pela competitividade tem 
que ser uma obsessão de seus 
gestores.

O conceito por trás dessa 
mudança poderia ser chamado 
de Dealer Service-centric, ou 
seja, colocar na concessionária 
a área de serviços como o centro 
das atenções e de investimentos. 
Para se criar uma mudança é ne-
cessário que os profissionais das 
concessionárias de caminhões 
acreditem que a tendência de 
comissionamento pela venda 
do veículo novo não será mais 
a principal fonte de receita da 
concessionária e que serviços 
terão que ser o foco da mudança.

Para que essa metamorfose 
ocorra, a área de recursos hu-
manos tem que criar processos 
de comunicação e treinamento 
mais eficientes. Possivelmente 
as concessionárias não consigam 
quebrar esse paradigma sem o 
incentivo da própria indústria 
e das associações de marcas, 
ou mesmo sem o apoio de uma 
consultoria especializada; mas 
nitidamente a implementação 
dos conceitos do Dealer Service-
-centric deve entrar na pauta 
das discussões da direção das 
concessionárias.

Quando estivermos vivendo 
o que foi batizado de “novo 
normal”, com a normalidade no 
processo produtivo da indústria; 
as concessionárias terão que se 
preparar para o cenário onde 
as vendas dos veículos novos 
serão realizadas pela indústria, 
e a receita e os resultados virão, 
quase que exclusivamente, das 
áreas de serviços.

(*) - Matemático, com MBA pelo 
Institut Supérieur de Gestion/Paris e 

pós-mestrado pela Harvard Business 
School, é CEO da Thompson 

Management Horizons  
(tmh@tmh.com.br).

Ronaldo Nuzzi (*)

News@TI
MBA em Restauração, Licenciamento e 
Adequação Ambiental

@A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com 
inscrições abertas, até 31 de julho, para o curso Master in 

Business Administration (MBA) em Restauração, Licenciamento e 
Adequação Ambiental. A especialização tem o objetivo de formar 
profissionais com conhecimentos técnico-científicos para atuar no 
planejamento, implantação e monitoramento de projetos e atividades 
em áreas degradadas e ajustes de propriedades rurais, com base em 
princípios legais. A grade curricular traz conceitos e metodologias 
que vêm sendo aplicadas e testadas em vários estados de diferen-
tes regiões do país. As vagas são limitadas. Os interessados podem 
se inscrever pelo site www.posrestauracaoambiental.ufscar.br, no 
qual há mais informações. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
Whatsapp (15) 99691-6032.

Tetris IT lança HR Tech para contratação de 
desenvolvedores

@A empresa carioca Tetris IT atua como uma consultoria de TI que 
oferece terceirização de mão-de-obra técnica neste segmento, 

atuando em projetos de inovação digital e na implementação de me-
todologias ágeis. Por conta disso, está sempre em busca de desenvol-
vedores e profissionais técnicos especializados para tocar os projetos 
de clientes das mais diversas áreas. Com o processo de transformação 
digital acelerado pela pandemia, a demanda por esses profissionais 
aumentou e com isso cresceu também a dificuldade de identificar e 
contratar talentos da área de tecnologia. Para resolver esse proble-
ma, a empresa desenvolveu uma plataforma própria – para facilitar o 
processo de seleção de desenvolvedores. Pensada inicialmente como 
um produto para uso interno, a ferramenta deu tão certo que agora a 
Tetris IT acaba de criar uma divisão exclusiva para recrutamento de 
profissionais de T.I, ampliando o escopo de atuação para que ela possa 
ser ofertada a clientes de qualquer segmento (https://tetrisit.com/).

Baterias incendeiam 
carros elétricos

Apesar de todo o seu charme, novas tecnologias às vezes podem trazer surpresas desagradáveis aos seus usuários.

Vivaldo José Breternitz (*)

É o que está acontecendo agora 
com os proprietários dos car-
ros elétricos Chevrolet Bolt 

fabricados entre 2017 e 2019: foram 
avisados pela The National Highway 
Traffic Administration (NHTSA) que 
não devem estacionar seus carros em 
ambientes fechados ou deixar suas 
baterias carregando sem supervisão.

O aviso vem depois que dois Bolt se 
incendiaram enquanto estacionados; 
um deles, defronte à casa de seu pro-
prietário, um deputado do estado de 
Vermont e o outro em Nova Jersey. 
Um porta-voz da fabricante disse à 
imprensa que “na GM, a segurança é 
nossa maior prioridade e estamos nos 
movendo o mais rápido que podemos 
para investigar esse problema”.

Nos Estados Unidos, a GM fez re-
call de quase 51.000 Bolts e divulgou 
orientações no sentido de que a carga 
das baterias deveria se limitar a 90% 
da capacidade. Mais recentemente, a 
GM disse que instalaria um software de 
diagnóstico nesses carros para evitar 
novos incêndios e também prometeu 
avaliar e substituir as baterias que 
apresentassem quaisquer "anomalias".  

químicos da Coreia do Sul, sediada 
em Seul.   

Para encerrar: o Kona recebeu esse 
nome como referência a uma ilha do 
Havaí. Em Portugal, o carro é chamado 
Kauai, nome de outra ilha havaiana, pois 
no país Kona é uma expressão chula... 

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

As baterias utilizadas pelos Bolts 
fabricados entre 2017 e 2019 são as 
mesmas utilizadas pelo Hyundai Kona. 
No ano passado, a Hyundai fez o recall 
de 25.564 Kona depois de mais de uma 
dúzia deles terem se incendiado; mais 
tarde, substituiu as baterias de 75.680 
veículos.  

Ambas as empresas adquiriram as 
baterias para seus veículos da LG 
Chem a maior empresa de produtos 

Cylonphoto_CANVA

Cerca de 23% das micro e pequenas 
empresas fecham antes de completar 
cinco anos de atividade no Brasil, 
segundo estudo divulgado em 2021 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio a 
estes negócios (Sebrae). No caso 
dos Microempreendedores Individu-
ais (MEIs), o índice chega a quase 
30%. Para os pesquisadores, um dos 
principais motivos para o fim desses 
empreendimentos é a falta de planeja-
mento e gestão financeira, sobretudo 
no contexto de crise econômica cau-
sado pela pandemia. 

“O cenário certamente é desafiador 
para qualquer empreendedor. Justa-
mente por isso, os cuidados com as 
finanças precisam ser redobrados. 
No entanto, mesmo questões básicas 
como controle do fluxo de caixa e clas-
sificação de despesas acabam, muitas 
vezes, sendo deixadas de lado por 
esses pequenos empreendedores por 
falta de conhecimento”, pontua Piero 
Contezini, CEO do Asaas. A fintech 
oferece uma plataforma completa de 
gestão financeira focada em autôno-
mos e micro e pequenas empresas para 
mais de 56 mil clientes em todo país.

Outra pesquisa do Sebrae sobre 
o impacto do novo Coronavírus nos 
pequenos negócios mostra que a 
pandemia acarretou, para a maioria, 
em uma perda média de 50% do fa-
turamento, reforçando a importância 
da organização financeira para a ma-

nutenção dos empreendimentos em 
períodos adversos. 

10% dos MEIs ainda não possuem 
conta bancária

Mesmo com tantas informações dis-
poníveis gratuitamente hoje, 77% dos 
MEIs do país nunca fizeram um curso 
ou treinamento na área de gestão finan-
ceira. “Alguns alegam não ter tempo, 
enquanto outros acreditam que tem o 
negócio ‘na cabeça’. Assim, se perdem 
nos ganhos e nas despesas, não conse-
guem ter uma previsão de faturamento 
e acabam fechando o mês no vermelho”, 
comenta Contezini.

A má administração do fluxo de caixa 
é um problema grave, mas que pode ser 
facilmente resolvido caso o empreen-
dedor se dedique a analisar as entradas 
e saídas rotineiramente. Para facilitar, 
hoje já existem diversos aplicativos e 
softwares de gestão financeira disponí-
veis no mercado a um preço acessível. 

Para manter as contas organizadas, 
também é fundamental separar as ver-
bas pessoais das empresariais. Embora 
seja uma dica bem comum, o Sebrae 
percebeu que apenas 3/4 dos MEIs têm 
uma conta de Pessoa Jurídica, enquanto 
cerca de 10% nem mesmo possuem conta 
bancária. “Essas estatísticas fazem parte 
da realidade do Brasil, onde a inclusão 
financeira ainda tem muito a avançar. 
Porém, hoje, diversas fintechs já estão tra-

balhando para desburocratizar o acesso 
ao sistema financeiro, permitindo que 
a população até então desbancarizada 
possa acessar diversos serviços de for-
ma descomplicada e barata”, reforça. 

Gestão de gastos e cobranças são 
alternativas

Com a organização em dia, o empre-
endedor consegue avaliar melhor sua 
situação financeira e, quando neces-
sário, classificar quais despesas são 
essenciais e quais podem ser cortadas 
para a redução de gastos. 

Além disso, segundo o CEO do 
Asaas, outra maneira de melhorar as 
finanças é incluir o gerenciamento de 
cobranças na estratégia do negócio. 
“O método não costuma ser uma prá-
tica comum entre micro e pequenas 
empresas, mas pode fazer uma grande 
diferença nos índices de inadimplên-
cia dos seus consumidores, garantindo 
a entrada dos pagamentos previstos 
e evitando prejuízos”.

A fintech oferece uma ferramenta 
para automatização dessa gestão 
— o recurso envia lembretes e faz 
ligações de voz alertando sobre a 
data de vencimento dos pagamentos. 
“Isso ajudou a diminuir em até 50% 
a inadimplência entre os clientes do 
Asaas, além de liberar o tempo dos 
empreendedores para outras ativi-
dades”, complementa.

30% dos MEIs fecham em até cinco anos:  
boa gestão financeira poderia evitar falências

Criptomoeda com valor agregado 
à reputação das marcas

Com o objetivo de mensurar 
o valor das marcas por meio 
da reputação, a MOTIM - pri-
meira aceleradora e gestora 
de posicionamento do mundo 
- acaba de lançar a RepCoin 
(RPTC), uma criptomoeda 
que tem seu valor agregado 
ao do prestígio das empresas 
no mercado brasileiro.

Segundo estudo da con-
sultoria Maitland/AMO, a 
reputação atualmente é res-
ponsável por 35% do valor de 
mercado das empresas, em 
média. Dentro do mercado 
de inovação e tecnologia, 
o número chega a 43%. De 
acordo com Silas Colombo, 
fundador e CCO da MOTIM, 
é inquestionável o valor da 
imagem delas nos dias de 
hoje. “A reputação é a nova 
moeda e as companhias estão 
cada vez mais entendendo 
isso. O lançamento da RPTC 
serve para ilustrar que o po-
sicionamento e prestígio das 

empresas continuam sendo os 
principais ativos na transação 
de confiança entre marcas e 
seus consumidores”, afirma. 

Criada no ambiente ethe-
reum, a RPTC foi a forma 
concebida para simbolizar a 
importância da gestão de po-
sicionamento assertiva den-
tro do mercado de inovação.

De acordo com o estudo in-
ternacional Meaningful Bran-
ds, da Havas, 77% das marcas 
poderiam sumir do mundo 
sem que os consumidores 
sentissem sua falta. “Essa é 
uma informação bastante pre-
ocupante. A necessidade de 
criar uma imagem autêntica 
e próxima aos seus clientes é 
vital para a sobrevivência das 
marcas e esperamos que esse 
movimento se transforme em 
um grande objetivo dentro do 
mercado de comunicação”, 
avalia a Brand Manager da 
MOTIM, Marina dos Anjos 
(https://motim.cc/).
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D - Programa para Startups
A Jornada Amazônia, iniciativa coordenada pela Fundação Certi, e que 
busca fortalecer o ecossistema de inovação do território associado à 
Amazônia Legal, acaba de lançar o programa Sinergia, direcionada 
para startups do setor de bioeconomia, que buscam oportunidades de 
alavancar o seu negócio. O programa é gratuito e as inscrições devem 
ser  feitas até o próximo dia 30, no site (https://jornadaamazonia.org.
br/sinergia/). O programa objetiva promover a troca de conhecimento 
entre ecossistemas de inovação, criando fluxos de aprendizado, cresci-
mento e competitividade para todos os envolvidos, por meio de conexão 
com mentores especializados, grandes empresas, potenciais clientes e 
investidores nacionais e internacionais.   

E - Feira Presencial
A segunda edição da feira Expo Franquias Nordeste, que acontece entre 
os próximos dias  29 e 31, no RioMar Shopping, no Recife, terá mais de 
50 marcas com opções de negócios em diversas áreas como alimenta-
ção, estética, saúde, educação, imóveis, entre outros. A exposição terá 
uma área de 2 mil m², com 100% dos estandes comercializados, e uma 
expectativa de público de três mil pessoas. O evento é a única feira de 
franquias em 2020 e será a primeira realizada presencialmente este 
ano no Brasil com o apoio da Associação Brasileira de Franchising, 
cumprindo todos os protocolos de higienização. É promovida pela 
Insight Feiras & Negócios com patrocínio do Banco do Nordeste, da 
Ecodesinfect e apoio do RioMar e Sebrae-PE. Mais informações: (https://
expofranquiasne.com.br). 

F -  Procura por Parceiros
Atual campeão italiana, três vezes campeã da Champions League, a 
Inter de Milão quer aumentar sua presença global e vê em nosso país o 
carro-chefe para expandir sua rede de escolas de futebol, que já conta 
com 70 unidades por todo o Brasil. São Paulo é região estratégica para 
esse objetivo, pois possui a segunda maior colônia italiana do mundo, 
além do potencial econômico do Interior, segundo Marcelo Bernardo, 
Diretor da Inter Academy Brazil. A Inter está procurando multiplicadores 
na região, bem como donos de campos, quadros e escolas que queiram 
se associar a esse projeto de nível mundial. Mais informações no site: 
(www.interacademybrazil.com.br).

A - Bolsa Educação
Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa do Povo Edu-
cação, que irá contratar 20 mil responsáveis de alunos da rede 
estadual de ensino para prestar apoio geral às escolas. O benefício 
é de R$ 500 mensais durante seis meses. Os selecionados irão 
atuar no acompanhamento de protocolos sanitários, garantindo 
o retorno presencial seguro para estudantes e funcionários. O 
cadastro para concorrer ao cargo pode ser feito até o próximo 
dia 31, pelo site (https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/). A medida 
faz parte de uma série de anúncios do Governo do Estado para 
o enfrentamento das condições adversas geradas por conta da 
pandemia do Coronavírus.

B - Mercado Financeiro
Sob a temática “Novos ventos à vista: O que muda no portfólio pós
-pandemia”, o TAG Summit 2021 discute, nos dias 4 e 5 de agosto, 
as estratégias inovadoras para um mundo pós-pandemia. Em for-
mato virtual, contará com a participação do Presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano, que abrirá o primeiro dia do evento, trazendo 
um panorama de como o BNDS fomenta as mais diversas áreas da 
economia. Objetiva debater os desafios frente à realidade econômica 
e global do momento. Os melhores gestores do país reunidos em um 
só evento. Reflexões essenciais para o momento singular no qual as 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar formulam suas 
políticas e estratégias de investimentos. Mais informações: (www.
tagsummit2021.com.br).

C - Inglês Acessível
A escola EnglishBay oferece seus cursos de forma gratuita para seus 
alunos. Todo o material pode ser acessado em sua plataforma, ou 
então por aulas em seu canal no YouTube. A ideia é poder entregar 
todo o conteúdo para quem deseja aprender, e ela tenha a possibi-
lidade de aprender a língua. Tudo sem custos. Fugindo do modelo 
tradicional ofertado pelas escolas, a EnglishBay mergulhou nessa 
nova forma de entregar conteúdo chamada de Open School, onde 
o aluno acessa o material, estuda e só paga caso precise de alguma 
ajuda de um professor. Mais informações: (https://app.englishbay.
site/auth/login).

G - Centro de Castração  
A Zona Sul de São Paulo está ganhando seu 1º Centro de Castração 
gratuita para cães e gatos. Após quatro anos de espera, a Ampara Ani-
mal acaba de receber da prefeitura a cessão de um imóvel para realizar 
esterilizações gratuitas de cães e gatos com foco nos protetores de 
animais e população de baixa renda. Ele fica na esquina das avenidas 
Prof. Vicente Rao e Vereador José Diniz. A castração de cães e gatos 
também é um ato de amor, que previne diversas doenças e também evita 
o surgimento de crias indesejadas, que depois podem ser abandonadas. 
A meta é atender cerca de 1000 animais por mês, no estágio inicial, e 
viabilizar os atendimentos através de parcerias com empresas.

H - Limpeza e Conservação
A Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional anuncia a 
abertura das inscrições para a 27ª Higiexpo, a maior feira de produtos e 
serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental da América Latina 
que será promovida em formato inovador e digital. O evento acontece 
de 17 a 25 de agosto. A expectativa é que essa edição seja ainda mais 
grandiosa que a de 2019, que teve mais de 14 mil visitantes, uma vez que 
os participantes não terão que se deslocar e poderão acessar a feira de 
qualquer localidade, por um meio de computador, tablet ou celular. Os 
visitantes poderão interagir com os expositores da Higiexpo em tempo 
real via chat. Saiba mais em: (http://higiexpo.com.br/).

I - Oportunidade para Startups
A Associação Comercial de São Paulo, em parceria com o Sebrae-SP, está 
com inscrições abertas para o Ac boost, programa de impulsionamento 
direcionado a startups. O  projeto objetiva impulsionar startups legalmente 
constituídas que estejam em fase final de validação, em mercado ou em tra-
ção. Vinte startups serão apoiadas por meio de mentorias com conselheiros 
renomados no universo de inovação, tecnologia e startups. As selecionadas 
terão a oportunidade de desfrutar de suporte em várias frentes consideradas 
desafiadoras como, por exemplo, advocatícia, financeira, entre outras. Os 
interessados podem se inscrever gratuitamente no site (www.pateo76.com.br).

J - Congresso Jurídico 
A segunda edição do Congresso Jurídico Internacional da AB2L promete 
variados temas polêmicos e disruptivos do Direito. Entre os dias 17 e 
19 de agosto, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs trará 
50 palestrantes em mais de 200 horas de conteúdo 100% online, com 
direito a certificado de participação. Serão três dias com os maiores 
profissionais compartilhando conhecimento e experiência, mostrando 
como inovar na prática para que advogados, estudantes de Direito e 
sócio de Escritório possam ter insights para transformar sua jornada 
jurídica. Serão 20 trilhas de conhecimento, 40 cases de sucesso, 200 
palestras, 2 salas de mentoria e experimentação e 40 pitches de lawtechs 
e legaltechs. Inscreva-se gratuitamente em: (https://mla.bs/c7eca85b).

Como desenvolvedores 
e agências podem 
conquistar clientes 

pela internet

Empreender é um 
grande desafio

Para os desenvolvedo-
res e agências que tra-
balham com a criação 

de sites, geração de leads, 
campanhas de marketing 
entre tantas outras possi-
bilidades do profissional de 
internet, tirar uma ideia do 
papel e ver aquilo funcio-
nando, gerando negócios e 
auxiliando pessoas é algo 
muito compensador. 

Mas, além é claro do 
conhecimento técnico, o 
primeiro passo para esse 
trabalho é conquistar clien-
tes. E como fazer isso? Pela 
internet existem diversas 
opções para expor o seu 
portfólio, fazer networking 
e atrair o seu público e 
fechar negócios. Para fazer 
isso de forma eficiente você 
deve ter uma estratégia bem 
definida para cada tipo de 
rede e pesquisar com quem 
quer falar, para adaptar a 
linguagem a cada perfil. 

Por exemplo, no caso de 
redes sociais, se o seu pú-
blico for jovem, o indicado 
seria o Instagram em con-
junto com Tiktok. Caso mais 
adulto, Facebook. Para ter 
sucesso é preciso estudar 
qual a melhor abordagem 
em cada rede. Afinal, um 
vídeo para o Tiktok prova-
velmente não terá o mesmo 
efeito se replicado no Face-
book, por exemplo. 

O portfólio é uma das pe-
ças fundamentais para con-
seguir novos clientes. Com 
ele é possível demonstrar 
quais são suas capacidades, 
o que sabe fazer de melhor 
e o quão bem feito é o seu 
trabalho. É importante que 
ele seja simples e de fácil 
usabilidade, ou seja, o clien-

te final precisa visualizar o 
material (site e outros) e 
conseguir entender como 
isso pode se aplicar ao ne-
gócio dele. 

Possuir um site também 
é essencial para toda a sua 
estratégia online. É nele 
que você reúne todas as 
informações do seu ne-
gócio, portfólio, serviços 
oferecidos, contato, etc. 
Ao criá-lo, insira a sua lo-
calidade no Google Maps 
(Meu Negócio). Após isso, 
aplique o Adwords que fará 
com que sua página figure 
nos primeiros lugares nas 
pesquisas. 

Vale salientar a impor-
tância de realizar uma 
breve pesquisa 360° em 
sua região, assim poderá 
ver todas as oportunidades 
e possibilidades de aplicar 
o contato direto. Por mais 
que pela web seja possível 
arrumar negócios no mundo 
todo, é na sua região que 
você terá mais apelo. 

Outro passo relevante é 
divulgar para sua rede de 
amigos. É com eles que 
muito provavelmente você 
vai conquistar suas primei-
ras indicações. E, fazendo 
um serviço bem feito, você 
conseguirá as tão necessá-
rias recomendações. Afinal, 
você falar que é um excelen-
te profissional é uma coisa. 

Outra muito melhor é 
alguém que usou o seu tra-
balho falar que ele é bom. 
Seus clientes são os seus 
promotores, isso gera mais 
segurança no momento de 
contratar um serviço, além 
de precisar de zero inves-
timento. 

(*) - Graduado em Engenharia 
de Produção pela UFTM, possui 

certificado em Gestão de Marketing 
Digital de Alta Performance pela 

ComSchool e Microsoft Power BI, e é 
Head Locaweb PRO.

Arthur Alves (*)

A pandemia deixa cada vez mais 
evidente suas consequências nas 
finanças dos consumidores. Um le-
vantamento da Boa Vista, empresa 
que aplica inteligência analítica de 
ponta na transformação de informa-
ções para a tomada de decisões em 
concessão de crédito e negócios em 
geral, indica que mais da metade 
dos consumidores precisam de 

crédito no atual cenário econômico. 
Dos consumidores que alegam 

a necessidade de crédito, quase 
metade deles opta por soluções 
mais tradicionais para equilibrar 
as finanças – 49% pretendem so-
licitar empréstimos em bancos e 
financeiras. Como alternativa, 29% 
dos entrevistados dizem que irão 
escolher o cartão de crédito, seja 

de bancos, seja de lojas. A pesqui-
sa teve como objetivo identificar 
novos hábitos e perspectivas de 
compra dos consumidores diante 
do momento da economia. 

Com o avanço da crise, em 2021, 
82% dos consumidores disseram 
ter revisado seu orçamento do-
méstico. “A economia tem tudo 
para ser retomada nos próximos 

meses, conforme a vacinação 
progride no país. Diante disso, é 
natural que muitos consumidores 
passem a procurar por alternativas 
de crédito para equilibrar a vida 
financeira e, eventualmente, re-
tomar o consumo”, explica Flavio 
Calife, economista da Boa Vista. 
Saiba mais no site (www.consumi-
dorpositivo.com.br).

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 brasi-
leiras, as respostas para essas perguntas são: biscoitos. 
É isso que mostra um levantamento feito pela Kantar 
WorldPanel por encomenda da Associação Brasileira 
das Indústrias de Biscoitos, Pães & Bolos (Abimapi). 
Pelo menos 99,7% das famílias brasileiras consumiram 
biscoitos em 2020. 

Mesmo com as estatísticas quase batendo 100% de 
penetração nos lares brasileiros, o alimento teve cresci-
mento de consumo em 2021, 0,1 ponto percentual para 
biscoitos (500 mil lares). Quem acompanha o setor aponta 
que quando um alimento ultrapassa 70% de penetração, 
ele já é consolidado e, como hábito, não retrocede. Mui-
tos fatores ajudam a explicar esse movimento de maior 
penetração e consolidação do produto.

Um deles é o fato de que o auxílio emergencial, que 
movimentou a economia brasileira, foi usado prioritaria-
mente para a compra de alimentos, conforme a pesquisa 
da Kantar. O levantamento aponta que dois a cada três 
reais do auxílio foi utilizado para comida. “Os biscoitos 
se destacaram pela praticidade e prazo de validade, que 
acabou se tornando fator determinante, impulsionado 
pelos canais de compra: super e hipermercados que se 

Três de cada dez empresários consideram altas as 
exigências dos bancos.

De acordo com a son-
dagem realizada pelo 
Sebrae, em parceria 

com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), apesar da 
percepção de melhoria de 
acesso ao crédito ter cres-
cido, quase 33% dos donos 
de micro e pequenas indús-
trias consideram o grau de 
exigência para concessão 
ou renovação de emprésti-
mos bancários alto, 57,3% 
moderado e apenas 10% 
acreditam que é baixo.

Por essa razão, para o 
Sebrae é importante o de-
senvolvimento de políticas 
públicas que facilitem o uso 
de garantias, como é o caso 
do Pronampe, que voltou a 
vigorar neste mês. Criado 
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Pequenas indústrias têm mais 
dificuldade no acesso a crédito

Donos de pequenos negócios do setor da indústria são os que têm a pior avaliação sobre a obtenção 
de empréstimos no país

dos tomadores de emprésti-
mos. Já os empreendedores 
do setor de serviços, apesar 
de ser um dos mais afetados 
pela pandemia e com gran-
de parte do faturamento 
reduzido, veem o acesso a 
crédito de uma forma mais 
positiva. 

Segundo o Sebrae, para 
25,6% deles as exigências 
são altas e 14,6% conside-
ram baixas. Para 59,8%, 
as exigências são normais. 
No caso do comércio, para 
75,7% dos empresários as 
exigências são normais, o 
que, na visão do Sebrae, pode 
estar associado ao uso mais 
tradicional de montantes 
menores e para capital de 
giro (ABr).

no ano passado para ajudar 
micro e pequenas empresas 
afetadas pela pandemia 
da Covid-19, o Pronampe 
tornou-se permanente em 
2021. 

No entanto, o volume 
que pode ser emprestado 
depende da quantia inje-
tada no Fundo Garantidor 
de Operações (FGO), que 
cobre os eventuais calotes 

Pelo menos 99,7% das famílias brasileiras 
consumiram biscoitos em 2020.
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Cresceu a presença de 
biscoitos nos lares brasileiros

mantiveram abertos”, explica Claudio Zanão, presiden-
te-executivo da Abimapi. 

A indústria de biscoitos atingiu R$ 20 bilhões e 1,5 
milhão de toneladas de produtos, aumento de 6% em 
faturamento e 2% em volume de vendas em 2020 na 
comparação com 2019 (R$ 18,9 bilhões e 1,49 milhão de 
toneladas), respectivamente. A alta foi distribuída em 
tipos variados como Maria e maisena, waffer, recheado 
doce, biscoito palito e água e sal. - Fonte e outras infor-
mações: (www.abimapi.com.br).

Mais da 
metade dos 

consumidores 
precisa de 

crédito



Como garantir a experiência 
do cliente frente à inovação?

A inovação 
representa uma série 
de possibilidades 
enriquecedoras a 
serem adotadas 
pelas organizações, 
independente 
do segmento

No que diz respeito a em-
presas que respiram o 
Comércio Exterior, os 

desafios são ainda maiores, 
dada a complexidade de uma 
área que se encontra em cons-
tante evolução. Nesse sentido, 
a busca por ferramentas que 
facilitem a vida do gestor e 
das próprias equipes, sempre 
em harmonia com a transfor-
mação digital que acomete o 
setor, mostra-se cada vez mais 
decisiva para que resultados 
satisfatórios sejam obtidos.

Para serviços que oferecem 
a possibilidade de se imple-
mentar soluções tecnológi-
cas, a missão não é menos 
desafiadora, pelo contrário, 
deve-se compreender as par-
ticularidades que são únicas 
a cada negócio, em formatos 
de comunicação capazes de 
suprir todas as demandas 
apresentadas. Afinal, ne-
nhuma companhia é igual à 
outra e, portanto, não se pode 
utilizar uma abordagem está-
tica, que pouco se adeque às 
circunstâncias encontradas.

Optar pela implementa-
ção tecnológica nunca é 
uma movimentação simples, 
especialmente se conside-
rarmos uma empresa cujo 
core business possui pouca 
intimidade com o tema. Em 
diversos casos, é natural que 
obstáculos acabem emergin-
do, seja na recepção técnica 
da equipe de profissionais, 
nos métodos de trabalho 
adotados internamente ou até 
mesmo na infraestrutura que, 
por sua vez, pode se mostrar 
fragilizada e ineficaz. 

A tecnologia surge, entre 
outras finalidades, para re-
formular esse cenário, porém, 
sem que ocorra uma entrada 
forçada na era da inovação. 
Parte desse processo fica 
a cargo dos que ofertam 
determinados serviços. É 
preciso ouvir e se posicionar 
com certa constância. Com o 
primeiro passo confirmado, 
de se conquistar um cliente 
disposto a investir em novas 
soluções, é de suma importân-

cia tomar medidas voltadas 
para a jornada do usuário, 
para que ele perceba as mu-
danças em quesitos práticos, 
afetando, de forma positiva, 
a realidade de seu negócio.

Logo, é necessário ir além da 
automatização propriamente 
dita. Claro, a maior mudança 
é processual, com ganhos 
significativos no que tange à 
produtividade dos colabora-
dores, mas o papel do serviço 
contratado não deve se limitar 
a essa linha de raciocínio. Há-
bitos consultivos, em tempo 
real, que proporcionem um 
suporte especializado, são 
peças-chave de uma equação 
de sucesso, dentro de um 
contexto de transformação 
digital.

Não há como questionar 
a urgência do assunto para 
organizações que lidam com o 
Comércio Exterior. Enquanto 
autoridades governamentais 
criam alternativas para sim-
plificar processos e reduzir 
a burocracia do segmento, o 
meio empresarial não pode 
se manter inoperante. No 
intuito de acompanhar ações 
que procuram estimular o 
desenvolvimento do setor, o 
investimento em tecnologias 
disruptivas ganha ares estra-
tégicos, que culminam em um 
diferencial competitivo indis-
pensável nos dias de hoje.

Em pleno 2021, as ex-
pectativas depositadas no 
componente da inovação são 
grandes, e devem ser assim. 
A tecnologia é um caminho 
sem volta, com benefícios 
perceptíveis no cotidiano 
das operações, modificando 
a forma como enxergamos 
uma cultura organizacional. 
Isso posto, para se manter à 
altura do que essa mudança 
promete, sob o viés de prio-
rizar a experiência de todos 
os afetados pela presença 
tecnológica, a comunicação 
precisa ser personalizada.

A aplicabilidade de um pro-
jeto rumo à inovação depende 
da jornada estabelecida entre 
cliente e contratado. Trata-se 
de uma troca mútua, em que 
o interesse compartilhado 
tem como objetivo colocar a 
organização em um estágio 
elevado de simplificação, 
agilidade e eficiência dos 
processos.

(*) - É Coordenadora de Vendas na 
eCOMEX-NSI, com mais de 12 anos 

de experiência na área de vendas 
consultivas.

Regiane Menezes (*)

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Medo da exposição de dados pessoais, clonagem e invasão de 
contas. Esses são os temas mais recorrentes em uma pesquisa 
realizada com alunos do 7o ano do Ensino Fundamental em 
Curitiba. Para 52% dos estudantes, a segurança ao navegar 
nas redes sociais é a maior preocupação na hora de interagir 
online, considerando que a exposição de dados pessoais e 
o possível roubo de informações é o que mais incomoda os 
adolescentes entre 12 e 13 anos.

Em segundo lugar, estão a saúde emocional e problemas com 
relação à própria imagem, bullying e cancelamento, com 24% 
das respostas. A plataforma mais usada por esses jovens é o 
WhatsApp, com 85% dos votos, enquanto o Instagram rece-
beu apenas 11%, seguido de Twitter, Tik tok e Discord, todos 
com 2%. A maioria (46%) afirmou também passar entre uma 
e três horas diárias nas redes sociais e 33% declarou passar 
de quatro a cinco horas online. 

Participaram da pesquisa, cerca de 200 estudantes do 
Colégio Marista Santa Maria e as respostas serviram de base 
para o evento ‘Fórum de Adolescentes’, que tem como tema 
as redes sociais. De acordo com o coordenador do Ensino 
Fundamental Anos Finais, Hélio Martins, a proposta é trazer a 
história e evolução destas conexões digitais para os estudantes. 
“Informação e orientação são sempre as melhores ferramentas 
e na internet e redes sociais isso também se aplica. 

Ao saber quais são os cuidados necessários na hora de navegar 
e interagir, os jovens podem se relacionar de maneira saudável 
e positiva”, afirma. Ao longo do mês, as turmas participam 
de reuniões com professores e com a especialista em mídias 
sociais e negócios na internet, Fernanda Musardo. Entre os 
temas abordados estão reflexões, orientações e dicas para 
que os estudantes possam falar e se informar sobre o tema.

“A cada ano os jovens me surpreendem com um grande 
amadurecimento em relação ao respeito com o outro, seguran-
ça e preocupações muito pertinentes nas redes. Levar esses 
resultados e esses debates para dentro de casa das famílias 
é muito importante, pois é um tema que tem que ser falado 
tanto na escola como em casa”, conclui Musardo.  - Fonte e 
outras informações: (www.colegiosmaristas.com.br).

De acordo com a pes-
quisa Sobrevivência 
das Empresas, reali-

zada pelo Sebrae, 39% dos 
donos de pequenos negócios 
que estão abertos alegaram 
que essa é a principal ação 
realizada para conquistar 
clientes, 26% preferem 
investir em preços competi-
tivos e 22% em propaganda 
e divulgação.

Já a principal ação dos 
empreendedores que fecha-
ram suas empresas era a de 
praticar preços competitivos 
(29%), seguida por propa-
ganda e divulgação (27%) 
e só depois vinha a inova-
ção de produtos e serviços 
(24%). “A inovação deve ser 
uma busca constante dos 
empreendedores. Mesmo 
que você já tenha um pro-
duto ou serviço de sucesso 
é sempre importante pensar 
em formas de melhorá-los e 
oferecer para seus clientes 
um tratamento diferencia-
do”, afirma o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles.

A pesquisa revela ainda 
que o aperfeiçoamento de 

A inovação deve ser uma busca constante dos 
empreendedores.

Colisão 
de robôs 
gera incêndio 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Os robôs são ferramentas 

importantes para aumen-
tar a eficiência na área de 
logística, especialmente na 
operação de grandes arma-
zéns. Como equipamentos 
de alta tecnologia, quase 
todos julgam que eles não 
estão sujeitos a acidentes. 
Mas isso não é verdade.

A Ocado, uma grande 
empresa inglesa de comér-
cio eletrônico, que atua na 
área de entrega de alimen-
tos, foi forçada a cancelar 
pedidos de seus clientes 
depois que uma colisão 
de robôs provocou um 
incêndio em seu armazém 
no sudeste de Londres. Foi 
necessária a evacuação do 
armazém e a presença dos 
bombeiros para conter o 
fogo. 

O armazém deve demo-
rar uma semana para voltar 
a operar; enquanto isso, 
seus 3.000 robôs que se 
movem aproximadamente 
a 15 km por hora separando 
produtos e montando as 
caixas para entrega dos 
pedidos, permanecerão 
parados. Como disse re-
centemente a CNN em 
uma reportagem acerca 
do armazém, os robôs pa-
recem-se com “máquinas 
de lavar sobre rodas”, que 
passam a cinco milímetros 
uns dos outros, mudando 
de direção bruscamente. 

Com isso, e considerando 
a velocidade dos robôs, 
parece ser um milagre 
que choques não ocorram 
com mais frequência. A 
tecnologia envolvida foi 
desenvolvida pela Ocado, 
que a licencia para tercei-
ros, dentre eles a empresa 
americana Kroger, que 
recentemente implantou 
o sistema em seu centro 
de atendimento ao cliente 
de 35 mil metros quadra-
dos em Monroe, Ohio. O 
incidente confirma que 
segurança deve ser uma 
preocupação central no 
desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Luiz Bono (*)

O impacto da transforma-
ção digital sobre a realidade 
das empresas pode ser 
compreendido em diversas 
frentes. No que diz respeito 
aos departamentos finan-
ceiros, a automatização 
mostra-se uma aliada que 
vai além do aspecto pro-
cessual, abrindo espaço 
para que um novo patamar 
estratégico seja estabeleci-
do entre os colaboradores. 

No entanto, para que 
esse cenário seja eviden-
ciado em termos práticos, 
é preciso reconhecer o 
real valor por trás da ino-
vação e como ela é capaz 
de reformular o cotidiano 
operacional sem desconsi-
derar a atuação de todos os 
profissionais. A área finan-
ceira reúne características 
que vão ao encontro da 
urgência por soluções 
inovadoras. É um departa-
mento cuja movimentação 
de dados costuma ser bas-
tante complexa, exigindo 
um gerenciamento seguro 
e altamente funcional. 

Outra etapa igualmente 
relevante é a tomada de 
decisão que, sem os refe-
renciais técnicos, corre o 
risco de causar prejuízos 
como retrabalhos e falhas 
de segurança. Atualmente, 
os dados são objetos de 
valor inestimável para as 
organizações. Eles servem 
de parâmetro para melho-
res métodos de trabalho, 
indicam caminhos estra-
tégicos a serem aderidos 
pelas equipes e conce-
dem ganhos positivos de 
agilidade, consistência e 
eficácia nas operações. 

É praticamente inconce-
bível orientar uma cultura 
organizacional sem que 
ocorra um investimento 

A área financeira reúne características que vão ao encontro da 
urgência por soluções inovadoras.

Produtos e serviços diferenciados 
aumentam chances de sobrevivência
Investir em produtos e serviços diferenciados é a principal estratégia adotada pelas empresas que se 
mantém em funcionamento

Além disso, 43% dos empre-
endedores em atividade fi-
zeram alguma capacitação. 
Já no grupo das empresas 
fechadas, esse percentual 
cai para 35%.

Confira dez dicas para 
aumentar a sobrevivência 
da sua empresa:
 1) Tenha produtos e ser-

viços diferenciados
 2) Faça ações para fideli-

zar seu cliente
 3) Inove nos produtos e 

na gestão
 4) Invista no mercado 

digital
 5) Capacite-se
 6) Fique atento às ten-

dências
 7) Conheça seu produto 

e seu público
 8) Não misture finanças 

da empresa com a 
pessoal

 9) Procure fornecedores 
que ofereçam produtos 
de qualidade

 10) Saiba calcular o custo e 
o preço do seu produto 

Fonte e outras informa-
ções: (www.sebrae.com.br)

produtos e serviços é um há-
bito frequente entre 92% dos 
empreendedores que são 
bem-sucedidos e que 90% 
inovam constantemente. Já 
entre os empreendedores 
que não conseguiram manter 
as portas abertas esses hábi-
tos caem, respectivamente, 
para 78% e 74%. “Para 
sobreviver no mercado, con-
quistar clientes e fidelizá-los 
não basta apenas pensar em 
marketing ou praticar preços 
baixos. É preciso inovar e 

se diferenciar, tanto nos 
produtos quanto na gestão”, 
enfatiza Melles.

Outro fator diferencial 
na sobrevivência de uma 
empresa é a experiência 
do empreendedor na ativi-
dade que atua. Segundo o 
levantamento, 73% dos do-
nos de pequenos negócios 
que estão com a empresa 
aberta já tinham conheci-
mento do ramo, enquanto 
em 67% dos que fecharam 
isso também foi verificado. 
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Jovens revelam os assuntos 
que mais preocupam nas 

redes sociais

Os impactos da tecnologia nos 
departamentos financeiros

conciso em TI, fato prepon-
derante para uma melhor 
relação com as informações 
contidas nos processos 
organizacionais. Por meio 
da implementação tecno-
lógica no departamento 
financeiro, é possível criar 
um ambiente seguro para 
que as informações sejam 
coletadas e utilizadas sob 
um viés analítico, de forma 
escalável e personalizada, 
suprindo as principais de-
mandas da empresa. 

Isso resulta em um melhor 
direcionamento dos recur-
sos, evitando a ocorrência 
de gastos desnecessários, 
além do tempo hábil dos 
próprios profissionais, que 
deixam atividades repetiti-
vas a cargo da tecnologia e 
centralizam suas ações em 
tarefas com maior potencial 
estratégico para o negócio. 
Logo, a presença tecnoló-
gica simplifica a rotina do 
setor e consegue conciliar 
os interesses dos clientes, 
bem como os da empresa, 
em uma comunicação muito 
mais precisa entre as partes, 
dado o cenário de decisões 
realizadas com base em 
inteligência analítica. 

De fato, se no âmbito inter-
no a reformulação é robusta e 

beneficia o fator humano de 
modo a valorizá-lo, no que 
tange ao relacionamento 
com o usuário a premissa 
é similar. No âmbito finan-
ceiro, é natural que a abor-
dagem adotada seja mais 
cautelosa, especialmente 
no contas a receber, que 
lida com grandes quanti-
dades de dados. O auxílio 
de ferramentas digitais é 
decisivo, na medida em 
que oferece insumos enri-
quecedores, aumentando 
as chances de uma jornada 
que corresponda às expec-
tativas dos clientes.  

No intuito de que as con-
tribuições sejam sentidas 
no dia a dia do departamen-
to financeiro, é primor-
dial que se fomente uma 
mudança de mentalidade, 
bem como a capacitação 
dos times. Dessa forma, a 
tecnologia estará à dispo-
sição para que os colabora-
dores atinjam um aumento 
gradual de produtividade, 
sempre apoiados por so-
luções potencialmente 
transformadoras. 

 
(*) - É CTO na Receiv, sistema de 
cobrança inteligente. Doutor em 

Administração de TI pela FGV, 
e professor em cursos de graduação 

de TI e educação executiva 
(https://www.receiv.it/).
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Setor de energia 
elétrica: oportunidade 

ou risco?

O reajuste da 
bandeira tarifária 
vermelha 2, 
anunciado pela 
Aneel, levou o 
mercado a revisar 
suas projeções para 
a inflação em 2021

As estimativas pas-
saram a variar en-
tre 6% e 6,71%, 

acima do teto da meta, 
que era de 5,25%. O 
acréscimo no valor da 
conta de luz será usado 
para bancar os custos 
com a maior utilização 
das usinas termoelétri-
cas, em função da baixa 
recorde dos reservatórios 
de água e do risco de um 
novo desabastecimento 
de energia no País. A taxa 
extra cobrada passou de 
R$ 6,24 para R$ 9,49 a 
cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos.

O fato é que a crise hídri-
ca que vem se instalando 
no país já reúne prejuízos, 
principalmente para as 
geradoras dependentes 
das hidrelétricas, que, 
sem água nos reservató-
rios, terão de recorrer a 
preços elevados do mer-
cado de curto prazo para 
honrar seus contratos de 
fornecimento. 

As distribuidoras, por 
sua vez, podem sofrer 
com a queda de consu-
mo, maior inadimplência 
e, ainda, com furtos de 
energia, consequências 
dos aumentos da conta 
de luz em meio à crise. E 
isso já se traduz em perda 
de valor. Desde o alerta do 
governo de emergência 
hídrica, em 28 de maio, 
as empresas do segmen-
to foram as que mais se 
desvalorizaram na Bolsa. 

As hidrelétricas já ope-
ravam com dificuldade 
em 2020. O fantasma do 
apagão só não apareceu 
à época porque, com a 
pandemia da Covid-19 e 
a economia desacelerada, 
o consumo também caiu. 
Mesmo com o risco de um 

apagão, ainda é possível 
assegurar a retomada das 
atividades empresariais, 
sem solução de continui-
dade, mantendo a acele-
ração da nossa economia. 
Para isso, investir em 
grupos geradores, com 
o objetivo de garantir a 
autonomia energética e 
assegurar a disponibilida-
de do sistema de geração 
de energia, tornou-se 
imprescindível. 

Tanto que a Stemac, 
maior especialista nacio-
nal na fabricação e co-
mercialização de grupos 
geradores, registrou um 
aumento de 35% em suas 
demandas nos últimos 60 
dias. A procura se deve ao 
temor da falta de energia, 
nas prestadoras de servi-
ços indispensáveis, como 
hospitais, supermercados 
e farmácias, além de em-
presas, shoppings, indús-
trias e até condomínios 
residenciais, numa ten-
tativa de evitar grandes 
transtornos. 

Nesse sentido, a empre-
sa oferece soluções efica-
zes, seguras e imediatas, 
capazes de garantir ener-
gia 24h, sem interrupção, 
com uma relação cus-
to-benefício compatível 
com o atual momento. No 
entanto, é importante que 
as pessoas também ado-
tem um comportamento 
consciente e assumam o 
compromisso de evitar o 
desperdício de energia, 
revendo hábitos indivi-
duais e coletivos do dia a 
dia que contribuam para 
preservar água nos reser-
vatórios e para reduzir a 
geração termoelétrica. 

E, ainda, que o governo 
implemente uma campa-
nha voluntária de econo-
mia, só assim poderemos 
diminuir o custo total da 
produção de energia. Por 
fim e não menos impor-
tante, vamos torcer para 
que chova. E muito!  

(*) - É Vice-Presidente Executivo 
da Stemac, empresa que oferece 
soluções em Grupos Geradores 

comercial, empresarial e industrial.

Valdo Marques (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001050-97.2018.8.26.0233 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de Ibaté, Estado de SP, Dr(a). Letícia Lemos Rossi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Jorge Luis Mendes Silva, Brasileiro, CPF 041.243.727-95, com endereço à Rua 
Coronel França Leite, 1628, Centro, CEP 26515-021, Nilopolis - RJ, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios De Pagamento S.A., alegando em síntese: 
Débitos referentes a pedágios em rodovias com faturas sob números 221308810 22/02/2016-R$ 
2.977,30, 225048457 21/03/2016-R$ 2.725,40, 228785559 20/04/2016-R$ 159,80, 331324373, 
20/06/2018-R$ 108,62. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação e Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor 
de R$ 9.181,56 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC e conforme r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Restando-se 
infrutíferas as tentativas de citação nos endereços constantes nos autos, cite-se o requerido Jorge 
Luis Mendes Silva por Edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando os termos dos artigos 257 a 
258 do Código de Processo Civil, afixando cópia na sede deste Juízo no local de praxe, certificando 
a serventia. Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 
artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação (que deverá 
conter todos os demais requisitos do artigo 257, do CPC, zelando a parte autora para que isso 
ocorra), em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 
dispositivo legal, sem prejuízo de sua publicação no DJE. O prazo para o pagamento espontâneo do 
débito reclamado, acrescido de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, 
ou para apresentar embargos monitórios, inicia-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 
231, IV, do CPC. Decorrido in albis o prazo, sem pagamento ou apresentação de resposta pelo 
requerido, oficie-se a OAB local solicitando nomeação de profissional para atuar como Curador 
Especial do réu (art. 72, II, CPC), e na sequência, dê-se-lhe vista dos autos para apresentação de 
defesa. Intime-se.". Advertências: 1 -O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1026100-55. 2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Jaime Henriques da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Oliveira de Moraes, Brasileiro, CPF 409.499.338-05, com 
endereço à Rua Síria, 94, Jardim São Francisco, CEP 07195-040, Guarulhos - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A., alegando em síntese:Falta de pagamento do valor equivalente a R$ 14.929,05, referente ao 
contrato CGMP - Centro de Gestão Administração de Meios de Pagamento Ltda, através do sistema 
conhecido como "Sem Parar/ Via Fácil", referente às faturas 292965247, vencida em 11 de 
setembro de 2017, no valor de R$ 8.609,70, e 297019323, vencida em 10 de outubro de 2017, no 
valor de R$ 3.864,90. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  15/07/2021. 

CANOPUS TIME SÃO PAULO LTDA
CNPJ/MF N.° 09.499.555/0001-02 - NIRE 35.224.146.270

Ata de Reunião de Sócios - Realizada em 28 de junho de 2021 - 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28 (vinte
e oito) dias do mês de junho de 2021, às 10:00 (dez horas), na sede social da CANOPUS TIME SÃO PAULO
LTDA., localizada na Rua Fidêncio Ramos, n.º 302, Conjunto 64, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP
04551-10. 2. Presença e Convocação: Presentes todos os sócios, representando a totalidade do capital social
da CANOPUS TIME SÃO PAULO LTDA., ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação e
estando regularmente instalada a reunião, nos termos do art. 1.072, § 2º, da Lei 10.406. 3. Mesa: Presidente:
Túlio Botelho Mattos - Secretário: Lucas Botelho Mattos - 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do
capital social da Sociedade, no valor de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos reais), nos termos do art.
1.082, inciso II, do Código Civil, mediante a extinção de 6.200.000 (seis milhões e duzentas) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do
Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (a) aprovar a redução do
capital social da Sociedade no valor de no valor de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos de reais), nos
termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante a extinção de 6.200.000 (seis milhões e duzentas) de
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, passando o capital social da Sociedade de  R$
434.185,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) totalmente integralizado, para o
montante de R$ 434.185,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais); (a.1) uma vez
eficaz a redução de capital social ora deliberada, aprovar o pagamento às sócias da sociedade, em virtude da
extinção das quotas da acima deliberadas, nos seguintes termos: (i) à sócia Construtora Canopus São Paulo o
pagamento de R$6 199.999,00 ( seis milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais),
referentes à extinção de 6.199.999 (seis milhões, cento e noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove)
quotas de sua titularidade; (ii) à sócia Canopus Desenvolvimento Imobiliário Ltda. o pagamento de R$1,00
(hum real), referente à extinção de 1 (uma) quota de sua titularidade. (b) consignar que as deliberações
aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para
a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do art.
1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja
oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo
valor; e (c) autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações propostas e aprovadas pelos sócios da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 28 de junho de 2021.
Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Lucas Botelho Mattos - Canopus
Desenvolvimento Imobiliário Ltda - Lucas Botelho Mattos -  Construtora Canopus São Paulo Ltda - Lucas
Botelho Mattos - Canopus Desenvolvimento Imobiliário Ltda - Túlio Botelho Mattos - Construtora Canopus
São Paulo Ltda - Túlio Botelho Mattos

Ativo 2020 2019
Ativo Circulante 3.097.345 3.057.765
Disponível 32 6.032
Creditos 0 915.000
contas a receber 807.139 14.179
Aplicações Financeiras 2.279.771 2.112.151
Impostos a Recuperar 10.403 10.403
Ativo não Circulante 10.486.354 10.486.354
Imobilizado 10.486.354 10.486.354
Total do Ativo 13.583.699 13.544.119

Sainter Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 13.014.912/0001-64

Demonstração Contábil referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (valores expressos REAIS)

Demonstração do Resultado 2020 2019
Receitas liquidas 82.969 98.814
Despesas (41.428) (158.898)
(=) Lucro antes do imposto de renda 41.541 (60.084)
Imposto de renda e contribuição social 0 0
(=) Total do Lucro do Período: 41.541 (60.084)

Passivo 2020 2019
Passivo Circulante 3.075 5.036
Obrigações Tributárias 3.075 5.036
Passivo não Circulante 0 0
Contas a Pagar 0 0
Patrimônio Líquido 13.580.624 13.539.083
Capital Social 8.600.000 8.600.000
Reservas 4.980.624 4.939.083
Total do Passivo e Patrimônio 13.583.699 13.544.119

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social

Subscrito Reservas Total
Saldo 31/12/2019 8.600.000 4.939.083 13.539.083
Resultado exercício 41.541 41.541
Saldo 31/12/2020 8.600.000 4.980.624 13.580.624

Demonstração de Fluxo de Caixa 2020 2019
Lucro do exercício 41.541 (60.084)
(Acrésc.)/Decrésc. ativo circulante (45.580) 45.130
(Acrésc.)/Decrésc.  aplicação financeira 0 0
(Acrésc.)/Decrésc.  impostos a recuperar 0 0
(Acrésc.)/Decrésc. passivo circulante+ELP (1.961) (79.926)
Constituição reserva 0 100.000
(Acréscimo)  ativo imobilizado 0 0
Aumento (-) diminuição caixa e equivalentes (6.000) 5.120
saldo inicial caixa 6.032 912
saldo final do caixa 32 6.032
Variação caixa e equivalentes (6.000) 5.120

Daniel Soares Zanelatto – Diretor
Manoel da Mota Silveira Filho

Contador CT/CRC: SP 260.770/O-4

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. – LOGA
CNPJ/MF n° 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 22.04.2021
1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h00 do dia 22.04.2021, via vídeo conferência, com fundamento no § Único, 
do artigo 121 da Lei das S/A. 2. Convocação e Presenças: Presentes os acionistas representando a totalidade do 
capital social, fi cando, assim, dispensada a convocação nos termos do Artigo 124, § 4.º, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da 
Silva e secretariados pelo Sr. Lucas Rodrigo Feltre. 4. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) Deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (iii) deliberar sobre a capitalização de reservas de lucros, com o consequente aumento do 
capital social integralizado, sem aumento do capital subscrito. 5. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a 
lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Passou-se, então, à análise 
da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar, 
no entanto, os legalmente impedidos, nos termos do Artigo 134, § 1º da Lei das S.A.: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do 
exercício encerrado em 31.12.2020: foi aprovado, na íntegra, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, bem como o Parecer dos Auditores 
Independentes. Em observância ao Artigo 133 da Lei das S.A., referidos documentos serão devidamente publicados nas 
edições de 16.04.2021 dos jornais “Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo” e “Empresas e Negócios”. Os 
acionistas declaram que tomaram conhecimento de referidos documentos e consideraram sanada a falta de publicação 
dos anúncios sobre a disponibilização de referidos documentos, bem como a observância dos prazos de antecedência 
aplicáveis, na forma do Artigo 133, §4º, da Lei das S.A. (ii) Destinação do lucro líquido do exercício e 
distribuição de dividendos: foi aprovada a proposta da administração para destinação do lucro líquido apurado 
no exercício social fi ndo em 31.12.2020, no valor total de R$ 38.038.750,48, conforme constou nas demonstrações 
fi nanceiras da Companhia aprovadas nos termos do item (i) acima, sendo que o valor de R$ 12.679.583,49 já se 
encontra contabilizado, por tratar-se de dividendos obrigatórios: (a) será constituída Reserva Legal, conforme previsto 
no Artigo 193 da Lei das S.A., no valor de R$ 2.669.386,00; e (b) foi aprovada, a distribuição de R$ 30.556.358,55 a 
título de dividendos adicionais aos acionistas, na proporção da participação de cada um no capital social da 
Companhia, para pagamento conforme disponibilidade de caixa da Companhia até 31.12.2021. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (iii) Capitalização de reservas de lucros - aumento do capital social 
integralizado, sem aumento do capital subscrito: preliminarmente, os acionistas fazem constar que o capital 
social integralizado da Companhia até esta data monta R$ 34.256.936,01. Na sequência, foi aprovada a capitalização 
total da Reserva Legal da Companhia, no valor de R$ 2.669.386,00, e adicionalmente R$ 7.482.391,93, totalizando R$ 
10.151.777,93 reputando-se, dessa forma, integralizada percela correspondente do capital social subscrito pelos 
acionistas e pendente de integralização, atribuindo-se referida integralização aos acionistas na proporção da 
participação de cada um no capital social. Em face da capitalização da Reserva Legal além de valor adicional, os 
acionistas fazem constar que, do capital social total subscrito, no valor de R$ 60.650.000,00, o montante de R$ 
44.408.713,94 encontra-se integralizado e o montante de R$ 16.241.286,07 será integralizado nos termos e condições 
estabelecidos nos respectivos Boletins de Subscrição fi rmados pelos acionistas quando da subscrição das ações de 
emissão da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da 
presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. Anrafel Vargas Pereira da Silva, Presidente; Lucas Rodrigo Feltre, Secretário. Acionistas: Latte 
Participações Ltda. e Latte Saneamento e Participações S/A, neste ato representada por Antonio Correia da Silva Filho 
e Ricardo Pelúcio; e Vega Valorização de Resíduos S.A., neste ato representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e 
Carlos Alberto Nunes Bezerra. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 22.04.2021. Mesa: Anrafel 
Vargas Pereira da Silva - Presidente,  Lucas Rodrigo Feltre - Secreário. Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR - 
Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra, Latte Participações Ltda. - Antonio Correia da Silva 
Filho, Ricardo Pelúcio, Latte Saneamento e Participações S/A - Antonio Correia da Silva Filho, Ricardo Pelúcio. 
JUCESP nº 231.593/21-1 em 19.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Associação Benefi cente Chabad Itaim  –  CNPJ nº 03.997.922/0001-03

1. Contexto Operacional: A Associação Benefi cente Chabad Itaim é uma asso-
ciação de direito privado, sem fi ns lucrativos, com prazo de duração indeterminado, 
constituída em 10 de agosto de 2000, sediada na capital do estado de São Paulo à 
Avenida Europa, nº 913, bairro de Jardim Europa. A empresa tem por fi nalidade: a) 
Manter e desenvolver trabalhos de educação não-formal para o fortalecimento dos 
valores e da cultura judaicos; b) Manter serviços de assistência social aos necessita-
dos, promovendo ou participando de campanhas assistenciais, independentemente 
de distinção de raça, condição social, credo político ou religioso, visando a solida-
riedade humana e o auxílio mútuo aos carentes; c) Promover reuniões culturais, 
conferências e preleções; d) Manter intercâmbio cultural com outras entidades e; 
e) organizar e manter bibliotecas, videoteca e audioteca. 2. Apresentação das de-
monstrações fi nanceiras: As Demonstrações Financeiras referem-se à entidade 
individual foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com Resolução 
CFC 1.409/12 que aprovou a interpretação ITG 2002, aplicáveis a Entidades sem 
Finalidade de Lucros, e subsidiariamente, a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pe-
quenas e Médias Empresas. 3. Principais práticas contábeis: a) Ativo Circulante/
Disponibilidades: representado por bens numerários em caixa, depósitos bancários 
à vista e aplicações fi nanceiras de disponibilidade imediata, com e sem restrições, 
estando registrados pelo valor de realização acrescidos de rendimentos, quando 
aplicável; b) Ativo Circulante/Adiantamentos a Terceiros: correspondem a valores 

 31/12/2020 31/12/2019    
Ativo 2.841.093,79 1.949.918,49
Ativo circulante 1.579.469,56 972.719,06
Disponibilidades 1.557.470,71 963.483,38
Bens numerários 3.511,22 446,78
Depósitos bancários - sem restrição 482.931,62 4,00
Aplicações fi nanceiras - sem restrição 1.071.027,87 963.032,60
Adiantamentos a terceiros 16.339,51 9.235,68
Adiantamentos a funcionários 16.339,51 9.235,68
Valores a recuperar 5.659,34 -
Impostos e contribuições a recuperar 5.659,34 -
Ativo não circulante 1.261.624,23 977.199,43
Ativo realizável a longo prazo 300.000,00 -
Valores a receber 300.000,00 -
Ativo imobilizado 961.374,23 976.949,43
Bens e equipamentos administrativos 3.434.306,64 3.286.406,64
Biblioteca judaica 223.373,14 223.373,14
Depreciação acumulada 2.696.305,55 2.532.830,35
Intangível 250,00 250,00
Bens incorpóreos 1.655,00 1.655,00
Amortizações acumuladas (1.405,00) (1.405,00)
Total do ativo 2.841.093,79 1.949.918,49

Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais) - (Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020.)
Balanços Patrimoniais Balanços Patrimoniais

Descrição 31/12/2020 31/12/2019     
(+) Saldo do início do período 1.570.697,98 1.503.109,75
(+) Ajustes credores de exercícios anteriores - -
(+) Correção monetária do saldo inicial - -
(+) Reversões de reservas
 * Reservas de contingência - -
 * Reservas de lucros a realizar - -
(+) Outros recursos - -
(+/-) Superávit líquido do período 634.388,78 67.588,23
(-) Saldo anterior de prejuízos acumulados - -
(-) Ajustes devedores de exercícios anteriores - -
(+/-) Prejuízo líquido do período - -
(=) Total 2.205.086,76 1.570.697,98
Destinações 
(-) Transferência para reservas - -
(-) Dividendos ou lucros distribuídos pagos ou creditados - -
(-) Parcela dos lucros acumulados incorporados ao capital - -
(-) Outras destinações - -
(=) Total - -
(=) Défi cit ou superávit acumulados 2.205.086,76 1.570.697,98

 31/12/2020 31/12/2019    
Receitas 3.026.980,60 2.267.975,38
Receitas das atividades 2.991.466,15 2.212.677,68
Receitas sem restrições 2.558.378,26 1.859.958,68
Receitas de atividades sociais 2.541.083,26 1.805.208,68
Receitas com serviços sociais 17.295,00 54.750,00
Receitas com restrições 433.952,64 355.456,50
Receitas com subvenções governamentais 433.952,64 355.456,50
(-) Deduções das receitas das atividades (864,75) (2.737,50)
Impostos incidentes sobre atividades (864,75) (2.737,50)
Outras receitas das atividades 35.514,45 55.297,70
Receitas fi nanceiras 35.514,45 49.360,58
Instituições fi nanceiras 35.514,45 49.360,58
Reversão de provisões - 5.937,12
Provisão do exercício anterior - 5.937,12
Total de receitas 3.026.980,60 2.267.975,38
(=) Receita líquida 3.026.980,60 2.267.975,38
(=) Superávit bruto 3.026.980,60 2.267.975,38
Custos e despesas (2.392.591,82) (2.335.563,61)
Custos das atividades (1.142.618,43) (997.118,98)
Custos das atividades sociais/religiosas (708.665,79) (586.912,48)
Custos assistenciais e religiosos (564.092,56) (374.963,68)
Custos com captação de recursos (144.573,23) (211.948,80)
Custos subvencionados - PRONAC (433.952,64) (410.206,50)
Custos com pessoal (236.364,71) (193.558,75)
Custos gerais (182.997,85) (189.145,00)
Encargos de depreciação (14.590,08) (27.502,75)
Despesas administrativas (1.249.973,39) (1.338.444,63)
Despesas administrativas (1.056.312,45) (1.155.675,67)
Despesas com pessoal (683.041,36) (699.616,94)
Despesas gerais (373.271,09) (456.058,73)
Depreciações e amortizações (148.885,12) (143.505,12)
Quotas de depreciação do exercício (148.885,12) (143.505,12)
Provisões (5.451,29) -
Provisões constituídas (5.451,29) -
Despesas fi nanceiras (34.106,69) (36.226,10)
Instituições fi nanceiras (27.348,72) (36.024,22)
Outras despesas fi nanceiras (6.757,97) (201,88)
Despesas fi scais e tributárias (5.217,84) (3.037,74)
Despesas tributárias (5.217,84) (3.037,74)
Total de custos e despesas (2.392.591,82) (2.335.563,61)
(=) Superávit 634.388,78 (67.588,23)
(=) Total do superávit do período 634.388,78 (67.588,23)

1 - Das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019    
(+) Superávit/Défi cit do exercício 634.689,00 (67.588,00)
(+) Depreciação 163.475,00 171.008,00
(-) Provisões operacionais - 5.937,00
(-) Ajuste do saldo de encargos de depreciação 299,00 1.504,00
(=) Lucro líquido ajustado 797.865,00 95.979,00
(Acréscimo)/Decréscimo do ativo circulante + RLP
Adiantamento a funcionários (7.104,00) 15.637,00
Adiantamento a fornecedores (300.000,00) 14.932,00
Impostos a recuperar (5.659,00) -
Variações nas contas de débitos sociais - (4.717,00)
Variações nas contas de débitos fi scais - (65,00)
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo do ativo
 circulante + RLP (312.763,00) 25.787,00
Acréscimo/(Decréscimo) do passivo circulante + ELP
Fornecedores 25.068,00 -
Encargos tributários 57,00 -
Provisões 1.526,00 -
Contas a pagar 230.135,00 -
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do passivo
 circulante + ELP 256.786,00 -
Total das atividades operacionais 741.888,00 121.766,00
2 - Das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (147.900,00) (95.469,00)
Total das atividades de investimentos (147.900,00) (95.469,00)
3 - Das atividades de fi nanciamentos
Aquisição de empréstimos bancários - 262.241,00
Total das atividades de fi nanciamentos - 262.241,00
(1+2+3) Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa 593.988,00 288.538,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 963.483,00 674.945,00
Variação ocorrida no período 593.988,00 288.538,00
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do ano 1.557.471,00 963.483,00

Demonstração de Superávit e Défi cit Acumulado

Demonstração do Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Notas Explicativas

provenientes de adiantamentos pagos a funcionários, estão registrados pelo valor 
do efetivo desembolso, valores de impostos a recuperar e despesas pagas anteci-
padamente; c) Ativo Circulante/Valores a Receber: É demonstrado pelos contratos 
de mútuos; d) Ativo não Circulante/Imobilizado: É demonstrado pelo custo de aqui-
sição sendo depreciado pelo método linear com base no prazo de vida útil desses 
ativos. Os ativos sujeitos a depreciação, não indicaram necessidade de ajuste por 
impairment, na avaliação da Diretoria; e) Ativo Circulante/Intangível: Os valores de 
licenças de softwares são contabilizados com base nos custos incorridos, amorti-
zados durante expectativa de vida útil de até cinco anos. Os valores de marcas 
e patentes também são registrados pelo custo incorridos, porém sem a incidência 
de amortização; f) Passivo Circulante/Fornecedores: Registros de contas a pagar 
pela obtenção de produtos e serviços estão contabilizados pelo custo histórico da 
transação; g) Passivo Circulante/Débitos Sociais e Fiscais: Resultantes de encargos 
sobre folha de pagamento ou retenções de terceiros, estão registrados pelo valor do 
recolhimento devido. Não há registro de recolhimentos em atraso; h) Passivo Circu-

 31/12/2020 31/12/2019    
Passivo 2.841.093,79 1.949.918,49
Passivo circulante 636.007,03 379.220,51
Obrigações a curto prazo 143.631,12 116.979,49
Fornecedores 40.000,00 14.931,77
Débitos sociais 24.749,41 24.739,49
Débitos fi scais 126,25 79,24
Provisões 78.755,46 77.228,99
Doações/subvenções governamentais 492.375,91 262.241,02
Doações/subvenções a efetivar 492.375,91 262.241,02
Patrimônio líquido 2.205.086,76 1.570.697,98
Superávit ou défi cit 2.205.086,76 1.570.697,98
Superávit ou défi cit 2.205.086,76 1.570.697,98
Total do passivo e patrimônio 2.841.093,79 1.949.918,49

Diretoria
Joseph Schildkraut - Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC 1SP044049/O-8

lante/Provisões: Provisão para férias a pagar é constituída com base nas remunera-
ções dos empregados, incluindo férias vencidas e, proporcionalmente, os encargos 
sociais correspondentes; e i) Reconhecimento das Receitas: Corresponde ao valor 
efetivamente recebido. Embora haja comprometimento mensal dos mantenedores, 
não é resguardado por contrato o direito ao recebimento mensal, não havendo, por-
tanto, registro de contas a receber. O reconhecimento das receitas decorrentes da 
subvenção governamental através do PRONAC - Lei Rouanet são reconhecidas na 
mesma proporção dos custos aplicados vinculados ao mesmo. 4. Atendimento a 
Resolução nº 1.409/2012: Está previsto no Estatuto Social da Associação a apli-
cação integral de seus recursos em gratuidades, sendo vedado qualquer forma de 
contrapartidas, excetos aqueles permitidos em lei. 5. Aspectos tributários: Dado a 
sua característica assistencial, a Associação está isenta da contribuição ao Imposto 
de Renda e da Contribuição Social. Contribui ao Programa de Integração Social 
com base em sua folha de pagamento mensal. 6. Patrimônio social: Compreende 
o patrimônio social aquele descrito em seu Estatuto Social, acrescidos dos valo-
res dos superávits e diminuído dos défi cits ocorridos. Para o presente exercício foi 
apurado um superávit de R$ 634.388,78. O montante acumulado em superávit é de 
R$ 2.205.086,76. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

A digitalização, no en-
tanto, acelerou por 
conta da pandemia. 

Diante das orientações de 
distanciamento social, ser-
viços como cashback, PIX e 
QR Code se popularizaram 
e transformaram a forma 
como o brasileiro se relacio-
na com o dinheiro.

É o que revela a edição 
de julho do Data Stories, 
conteúdo temático lançado 
mensalmente pela Kantar 
IBOPE Media. Batizado de 
“Smart Banking: a nova rela-
ção com o dinheiro e o saldo 
da inovação”, os principais 
insights do relatório desta-
cam o novo comportamento 
do consumidor e os cuidados 
na hora de gastar dinheiro.

A pandemia provocou uma 
crise em termos sanitários 
e econômicos. O cenário de 
incertezas fez com que o 
brasileiro passasse a poupar 
mais. De acordo com a Kan-
tar IBOPE Media, hoje 81% 
das pessoas gastam dinheiro 
com mais cuidado do que o 
faziam antes da pandemia. 
Esse tipo de comportamento 
apresentou um crescimento 
de 32% em relação aos dados 
de cinco anos atrás.

As poupanças não são 
mais o principal meio de 

Avanço da tecnologia transforma 
a relação com o dinheiro

O mercado financeiro vem se transformando nos últimos anos e a entrada de players digitais 
chacoalhou a forma de atender o cliente

mento: 4,4% dos internautas 
que fizeram algum pagamen-
to, declararam ter realizado 
a ação por aplicativos, sendo 
a Geração Z a mais adepta, 
com 7% realizando ao menos 
uma compra dessa forma.

Nem só dinheiro movi-
menta o mercado financei-
ro. Antes de contratar um 
serviço, os brasileiros levam 
em consideração diferentes 
fatores. O principal deles 
é o atendimento prestado. 
Um contato mais próximo 
e eficiente é importante 
para 54% dos entrevistados, 
tendo maior peso para a 
Geração Z (61%). A taxa de 
juros, por sua vez, ocupa a 
segunda posição. Um banco 
que pratica valores amigá-
veis é relevante para 42% 
dos brasileiros. Esse fator é 
observado, principalmente, 
pela Geração X (46%).

Ainda há outros dois pon-
tos que pesam na escolha ao 
fechar um negócio financei-
ro: a quantidade de serviços 
oferecidos pela internet 
(15%) e a recomendação 
de pessoas próximas (13%). 
Ambos são mais observados 
pela Geração Z, com 23% 
e 24%, respectivamente. - 
Fonte e mais informações: 
(www.kantar.com/brazil).

poupar dinheiro na cabeça 
dos investidores. Com a di-
gitalização dos serviços ban-
cários e o acesso facilitado a 
corretoras de investimento, 
cresceu a quantidade de 
pessoas que buscam alterna-
tivas e comparam as opções 
disponíveis no mercado. A 
quantidade de pessoas que 
declaram sempre procurar a 
melhor opção em serviços e 
aplicações cresceu 42% nos 
últimos cinco anos.

Esse hábito, inclusive, é 
mais visível entre a Geração 
Y (26-40 anos), uma vez que 

60% das pessoas dentro des-
sa faixa etária estão preocu-
padas com suas aplicações. 
A Geração X (41-60 anos) 
e os Baby Boomers (60-75 
anos) aparecem em seguida, 
com 56% e 49%, respectiva-
mente. A Geração Z (18-25 
anos), por sua vez, é a menos 
prevenida, com 48%.

Ainda dentro deste con-
texto, é importante destacar 
que o dinheiro físico está 
sendo usado cada vez menos, 
com queda de 11% em 2020. 
Por outro lado, as carteiras 
virtuais apresentaram au-

O dinheiro físico está sendo usado 
cada vez menos.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 22 de julho de 20216

fizkes_CANVA

Um dono de restaurante pode perceber que pode ser 
educador de gastronomia, ou um youtuber ligado ao uni-
verso da alimentação. Que tal, após a pandemia, oferecer 
um serviço de confraternização de comida de alto nível, na 
residência do cliente? 

5O que você sabe fazer bem? - O especialista re-
comenda ser flexível: olhar para si… no que você é bom, o 
que sabe fazer bem? Enxergue suas competências! O mer-
cado é instável, os produtos ficam obsoletos rapidamente, 
mas as competências não. Pode haver no futuro demanda 
menor de professores universitários, como eu. 

Mas pretendo continuar desenvolvendo minhas com-
petências analítica e de comunicação, para me adaptar a 
novas realidades. Mudanças tendem a acontecer de forma 
cada vez mais rápida. Não há um modelo de negócios que 
seja suficientemente sólido e que suporte tantas mudanças. 
Mantenha-se calmo, focado e com autoestima elevada, isso 
é muito importante. 

6Não se sinta derrotado - Uma força maior, que 
a humanidade nunca viu antes, está derrotando a todos. 
Fechar empresa, infelizmente, é uma realidade do empre-
endedorismo brasileiro. Mas isso não significa derrota ou 
fracasso pessoal, pelo contrário. 

O empresário deve levantar a cabeça, tendo consciência 
de que a derrota é um instrumento de aprendizado, para 
que esse empresário se torne ainda maior, mais forte. A 
maior derrota é a da saúde: a preservação da vida é o que 
poderá gerar renda no futuro. Sem vida não há negócios. 

 
Fonte e mais informações: Fundação Escola de  

Comércio Álvares Penteado (www.fecap.br).

e pode ser um limitador de racionalidade, deixando de 
tomar decisões estruturada e financeiros. 

3Reduzir o tamanho do negócio é opção - Antes 
de decidir pelo fechamento total, também é possível avaliar 
reduzir a operação da empresa. O fechamento provisório 
pode ser uma alternativa. Cabe inclusive uma redução do 
tamanho da operação. 

Um restaurante pode se tornar um local de delivery du-
rante a pandemia e depois voltar a ter um espaço maior para 
atender presencialmente. O empresário tem que identificar 
quando, dada a sua realidade, pode reduzir a operação ou 
fechar definitivamente. 

4Reconheça suas competências - O empresário 
precisa ter em mente que a sua vida nos negócios não 
acaba com o fechamento de uma empresa e que ele pode 
continuar nos negócios após a pandemia. Muitas vezes, 
o empresário se vê como vendedor ou prestador de um 
serviço específico. 

Mas ele também precisa enxergar a ele próprio e a seu 
time como possuidores de competências, como networking 
e competências comerciais. Ao observar a própria compe-
tência, o empresário deve avaliar em quais novos negócios 
pode se aventurar. 

Exemplo: um empresário do setor de educação, que está 
sendo bastante afetado, pode se perceber competente 
para atuar em negócios da comunicação, haja vista que ele 
exercita a capacidade de dialogar, conversar, levar conhe-
cimento, e isso pode ser feito de outras formas e modelos 
de negócio, que não abrir uma escola. 

Muito se fala sobre dicas de empreendedorismo ou em como obter melhores resultados para uma empresa. Mas pouco se fala 
sobre quando chega a hora da decisão de fechar uma organização. E essa é uma discussão importante para pequenos e médios 

empresários, sobretudo com a crise econômica que se instalou, trazida pela pandemia do Coronavírus. 

O coordenador do Centro de Empreendedorismo da 
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
(FECAP), Edson Barbero, diz que parte do cenário 

atual pode ser resultante de uma mudança a longo prazo 
que está acontecendo na sociedade, como a digitalização.

 "Mesmo após a pandemia, seguiremos possivelmente com 
mercado e sociedade com maior índice de digitalização. 
Temos que fazer esse olhar a curto prazo e, sobretudo, a 
longo prazo". Confira dicas do especialista. 

1Pense estrategicamente - A decisão de fechar ou 
não um negócio tem aspectos financeiros estratégicos, a 
partir dos quais o pequeno empresário deve avaliar condi-
ções financeiras e de caixa. 

É preciso pensar nos aspectos do mercado: qual é a 
projeção futura de receitas, qual o potencial de demanda 
que seu negócio pode atender, o produto ou serviço que 
a empresa oferece tem potencial de crescimento, outras 
empresas podem fazer o que a sua empresa faz? 

É preciso também avaliar a perspectiva financeira: qual é 
o endividamento da empresa, em quanto estão reduzindo 
as receitas, quais condições financeiras estão provocando 
um crescimento exagerado de endividamento? 

2Pense com racionalidade - Por outro lado, é 
evidente que a decisão de fechamento tem impacto em 
desemprego, do empresário e também dos colaboradores 
da empresa. Existem os impactos emocionais. 

O empreendedor vive uma relação afetiva com o negócio, 
ele coloca sua vida ali. Ao fechar, a dor emocional é grande 

QUANDO É A HORA DE MUDAR 
OU FECHAR A EMPRESA?     Leia na página 6

ESPECIALISTA DÁ DICAS

#tenhacicatrizes
Marcelo Salvo

Os Medos x O Brilho 

Marcelo Salvo (*)

Todo empreendedor tem preocupações, todos 
os dias, 24 horas, porém, devemos evitar os 

medos que nos bloqueiam. 

O medo de não prosperar, de não entrar clien-
tes no nosso estabelecimento, de não conseguir 
vender, do cliente nos trocar pela concorrência, 
do cliente não gostar dos nossos produtos ou 
serviços, medo de outras crises, medo de perder 
clientes.

Mas ele também pode os ajudar, ele funciona 
muito bem quando pensamos em agir de forma 
precipitada a uma situação.

O medo retrai a nossa capacidade intuitiva, 
criativa e inovadora, além de paralisar nosso 
crescimento.

Temos de eliminar esse sentimento acre-
ditando em nós mesmos, fazendo nosso 
melhor, oferecendo para os clientes, boas 
experiências.

Saiba que o cliente compra o brilho do seu 
negócio, se você brilhar ele te compra.

O cliente compra o astral do ambiente, a pro-
posta temática, ele compra o brilho nos olhos 
que você demonstra pelo seu negócio.

E esse brilho nos olhos, deve ser expandido 
para seus funcionários, todos aquele que junto 
com você, proporcionam a experiência de que 
falamos.

A recepcionista, o manobrista, atendente, 
cozinheiro, caixa, garçom, vendedor, entregador, 
simplesmente todos.

Se você fizer seus produtos ou serviços bri-
lharem por intermédio do valor percebido pelo 
cliente, a venda acontecerá mais fácil.

As pessoas compram pela emoção e por in-
crível que pareça, comprar o seu brilho, é mais 
fácil do que elas próprias gerarem esse brilho.

As pessoas vão para um restaurante ou pedem 
por delivery em casa, porque querem experimen-
tar algo que alguém aprendeu a fazer e deve ser 

delicioso, elas não querem aprender, demanda 
tempo, e precisa gostar. 

Compram a experiência de um professor, para 
explicar coisas que elas ainda desconhecem

Tudo para serem felizes mais rápido e também 
para simplificar suas vidas. 

Não é fácil vender, não é fácil conquistar um 
cliente, mas com foco, determinação e persis-
tência tudo vai acontecendo naturalmente.

Fazer a sua parte não é o suficiente, é preciso 
que todos façam com você o melhor, desde a 
comunicação que tem com os clientes, presencial 
ou online, até a qualidade do que se entrega.

Um dia fui dar treinamento de vendas em uma 
empresa pequena de estética e percebi que as 
pessoas estavam super felizes de estar ali, mas 
a proprietária estava mais, havia trazido seu 
pai que investiu no seu sonho, ela anotava cada 
detalhe do treinamento em um caderno e fazia 
perguntas, estava super envolvida no negócio, 
queria que desse certo, seu corpo transpirava 
empolgação e nos olhos eu consegui ver tudo isso.

Antes de terminar o treinamento, quase no 
final, eu disse a ela, ”esse brilho nos seus olhos 
deve estar nos olhos de cada uma das pessoas 
da sua equipe, porque não basta gostar do 
que faz, tem que amar para que as coisas flu-
am, tem que transpirar, terá que fazer sentido 
todos os minutos gastos dentro do ambiente 
onde trabalha, fazer sentido para quem vende 
e para quem compra, então a partir de agora, 
a sua dedicação deve estar em fazer os olhos 
dessas pessoas brilharem como o seu”.

Use o medo a seu favor, mas não deixe que 
ele te use.

Bons negócios.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, é diretor 
da Atitude Profissional Educação Corporativa. Com 30 anos 
de experiência em vendas é  graduado em Administração e 
Artes Cênicas – Ator, com especializado em Gestão de RH 
e pós graduado em Marketing e Negociação e Vendas pela 

FAAP .  Professor de Pós e MBA na B. I. International e 
Senac , é também Escritor do livro Atitude Profissional.



Vícios em Redes 
Sociais

Vivemos em um tempo 
muito favorável, de 
facilidades e avanços. 
E tudo isso, graças às 
evoluções tecnológicas

As máquinas facilitam 
os trabalhos domésti-
cos e especializados. 

A tecnologia nos trouxe 
uma ampliação do olhar e 
do conhecimento, jamais 
imaginado, e a internet nos 
conectou com tudo isso, 
inclusive nos aproximou de 
pessoas até já “esquecidas” 
em nossa memória. 

É tão interessante poder 
pensar que hoje, através de 
uma busca, se pode encontrar 
um amigo de infância, um 
colega que estudou com você 
no ensino fundamental, e que 
juntos podem fazer memó-
ria daquele tempo, tudo de 
forma online. Outro grande 
benefício é a possibilidade de 
trabalho, de divulgação de um 
produto ou serviço pessoal, 
de ampliar seu campo de 
atuação, interação e conhe-
cimento. Aliás, é graças às 
redes que você lê este texto! 

A internet e as mídias 
sociais trouxeram tudo isso, 
que é muito bom! No entanto, 
ficam as perguntas: como 
você tem se relacionado com 
essas tecnologias? Quanto 
tempo você tem investido 
ou desperdiçado diante da 
tela de um computador ou 
do seu smartphone? Qual 
é a primeira coisa que tem 
feito ao levantar da cama? 
Já observou que, nos últimos 
anos, você já levanta da cama 
com o celular na mão? Não 
consegue dormir com este 
pequeno aparelho longe do 
seu alcance, por ficar preso 
no discurso que precisa dele 
por conta do despertador? 

No entanto, você esquece 
de observar, que ao longo de 
um dia inteiro, seu celular o 
acompanha como a própria 
sombra, sempre com uma 
desculpa diferente: “tenho 
que responder o whatsapp, 
estou trabalhando, estou 
pesquisando algo importante 
para comprar, estou resol-
vendo um problema, estou... 
estou... Estou dependente 
dessa coisa e não percebi”. 

Essa relação é tão viciante 
e séria, que tem chamado a 
atenção de muitos, a ponto 
de surgirem até mesmo, 

novas doenças psicológicas, 
que creio, devam entrar na 
próxima edição do DSM (Ma-
nual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais). 
Isso tudo, porque, de fato, 
dentro do sistema cerebral, é 
acionado um mecanismo de 
recompensa, que gera prazer, 
durante o tempo gasto nessas 
operações. 

Afinal de contas, pesqui-
samos, ouvimos, assistimos, 
seguimos e nos relacionamos, 
apenas com aqueles que 
pensam como nós e estão alí 
nos “aplaudindo”, com seus 
comentários e curtidas. A 
questão se amplifica e po-
tencializa, quando a quan-
tidade de tempo, curtidas, 
comentários e aplausos não 
são mais suficientes para 
gerar prazer. Daí, é preciso 
buscar mais, mais e mais… A 
melhor pose, a melhor frase, 
a informação mais quente, o 
mais… o mais… o mais… E 
assim, um novo mecanismo é 
acionado: a ansiedade! 

Houve um aumento sig-
nificativo do transtorno de 
ansiedade, em especial o 
TAG (transtorno de ansie-
dade generalizada), que é a 
ansiedade por tudo! Tudo me 
dispara ansiedade, inclusive 
a não reação imediata do 
whatsapp que enviei, da foto 
que postei, da pesquisa que 
realizei, da compra que efe-
tuei. O dedinho está sempre 
ali, “stalkeando” alguma coisa 
e o aparelho ligado. 

A questão é, como algo que 
é tão bom pode se tornar 
ruim, a ponto de gerar uma 
doença psicológica? Será que 
esta era a intenção daqueles 
que iniciaram esses projetos? 
Especialmente as mídias 
sociais? Essa questão foi 
levantada no documentário 
“Dilema das Redes”, que 
mostra todo o efeito das redes 
sociais no comportamento do 
ser humano e que provoca 
um olhar diante do espelho, 
dessa nossa relação com 
elas. Vale a pena assistirmos 
e revermos nossa postura. 

Nossos recursos tecnoló-
gicos são bons, mas devem 
ser usados com moderação.

(*) - É psicóloga, especialista em 
saúde mental e missionária da 

Comunidade Canção Nova. Atua com 
Terapia Cognitiva Comportamental; 

no campo acadêmico, clínico e 
empresarial.

Aline Rodrigues (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

O país já alcançou a marca de meio milhão de conexões de 
geração própria de energia a partir da fonte solar fotovoltaica.

Se por um lado a tarifa 
da energia tradicional 
tem batido recordes 

no Brasil devido à escassez 
de chuvas e aumento de de-
manda, a energia solar (e a 
eólica) têm sido um caminho 
promissor e bem mais econô-
mico para amenizar a crise 
climática e os impactos da 
poluição por combustíveis 
fósseis no mundo. Na Euro-
pa, cerca de 5% da demanda 
energética já é coberta por 
instalações fotovoltaicas, 
graças a iniciativas de gover-
nos e startups inovadoras. 

Por isso, essa alternativa 
energética também tem 
ganhado espaço no Brasil. 
Segundo levantamento 
da Absolar, o país acaba 
de ultrapassar a marca de 
meio milhão de conexões 
de geração própria de ener-
gia a partir da fonte solar 
fotovoltaica. Desde 2012, a 
modalidade instalou cerca 
de 5,8 gigawatts (GW) de 
potência operacional, sendo 
responsável pela atração de 
mais de R$ 29 bilhões em 
novos investimentos, em 
sua maioria por residên-
cias e pequenas e médias 
empresas. 

Especialista no assunto, 
Rodrigo Freire, CEO da 
Holu, startup que usa tecno-
logia para oferecer a melhor 
experiência de compra e 
integração do consumidor de 
energia solar a fornecedores 
e financiadores, destaca al-
guns benefícios da energia 
solar (ou geração distribuí-
da) para os usuários. Confira: 
 1) Economia imedia-

ta - As placas solares 
garantem uma redução 

O mercado de trabalho 
vivencia uma verdadeira 
invasão dos membros da 
chamada geração Z, ou 
seja, pessoas nascidas após 
1995. Um levantamento do 
Departamento de Censo 
dos EUA estima que as 
pessoas dessa faixa etária 
já representam 20% da 
força de trabalho do país. 
Diante dessa realidade, os 
especialistas na área reco-
mendam que as empresas 
estejam atentas e dispostas 
a atualizar suas estratégias 
de atração e retenção de 
talentos. 

Fabiana Lana, professora 
da pós-graduação em Lide-
rança e Gestão de Pessoas 
no Centro Universitário 
Newton Paiva explica que 
o objetivo das estratégias 
de atração é conseguir 
profissionais qualificados, 
que possuam valores com-
patíveis e com potencial de 
crescimento. “Na maioria 
das vezes, a conquista des-
ses talentos depende de um 
fortalecimento na cultura. 
Isso porque a sociedade 
observa as ações e com-
portamentos da empresa, 
de tal forma que desperta 
nas pessoas um desejo de 
pertencimento”, explica. 

A especialista destaca 
que não somente é possí-
vel atualizar as políticas 
de recursos humanos, 
como é recomendável que 
as empresas tenham essa 
preocupação. Segundo ela, 
é preciso entender os valo-
res e desejos das gerações, 
considerando que cada uma 
tem interesses e propósitos 
diferentes e demandam mo-
delos de gestão distintos. 

É preciso considerar que 
a geração que está che-
gando agora possui uma 
relação diferente com o tra-
balho. São automotivados, 
autodidatas, impulsivos, 
imediatistas e capazes de 
realizar várias ações ao 
mesmo tempo. A empresa 
deve buscar investir no po-
tencial dessas pessoas e no 
desenvolvimento de suas 
competências por meio 
de tarefas desafiadoras, 
treinamentos, mentorias 
e aprendizagem contínua 
associada a oportunidades 
de crescimento.

Quando se trata de man-
ter os bons profissionais, 
Fabiana afirma que o pri-
meiro passo é fortalecer a 
comunicação e seus canais. 
“As lideranças devem in-
vestir na prática do diálogo 
e escuta ativa. Além disso, 
é importante adaptar a 
comunicação ao público 
com o qual se estabelece 
a interlocução. Os nativos 
digitais, por exemplo, uti-
lizam muitas metáforas e 
símbolos provenientes da 
tecnologia”.

A nova geração também 
busca ambientes inovado-
res, abertos a mudanças 
e que sejam inclusivos, 
respeitando e acolhendo 
as diferenças. Além dis-
so, a especialista também 
chama atenção para a hu-
manização. Segundo ela, as 
empresas precisam se cons-
cientizar de que as emoções 
afetam o desempenho, e 
que as pessoas conside-
ram isso em suas escolhas 
profissionais. - Fonte e 
outras informações: (www.
newtonpaiva.br).

Alternativa energética: conheça 
oito vantagens da energia solar
Segundo levantamento da Absolar, o país acaba de ultrapassar a marca de meio milhão de conexões 
de geração própria de energia a partir da fonte solar fotovoltaica

financiamento de até 
100% do valor inves-
tido para a instalação 
completa; 

 5) Baixa necessidade 
de manutenção - A 
limpeza do sistema 
pode ser feita pelo 
próprio usuário/pro-
prietário das placas so-
lares, uma vez por ano, 
com uma mangueira e 
um pano. Em caso de 
qualquer problema no 
sistema, a Holu fornece 
suporte imediato; 

 6) Alta resistência - 
Parte da grande vida 
útil de sistemas de 
energia solar é fruto 
de sua resistência sig-
nificativa aos danos 
causados pela ação da 
natureza, tais como 
chuvas, ventos ou até 
mesmo granizo; 

 7) Inclusão social - A 
energia solar foto-
voltaica é uma das 
melhores alternativas 
para regiões isoladas 
onde não há rede elé-
trica ou que utilizem 
geradores a diesel ou 
óleo combustível por 
ter instalação simples e 
baixo custo em relação 
ao tempo de vida útil 
(mais de 25 anos); 

 8) Benefícios indiretos 
- No Brasil, a gera-
ção solar distribuída 
garante mais de 254 
mil novos empregos 
gerados e oferece mais 
de R$ 12,1 bilhões em 
arrecadação de tribu-
tos. Fonte e outras 
informações: (www.
holu.com.br).
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de até 95% na conta de 
luz desde o primeiro 
momento após a insta-
lação e a homologação 
pela distribuidora. O 
investimento neces-
sário para a instalação 
acaba sendo pago den-
tro de alguns anos pelo 
dinheiro economizado 
com a redução de gas-
tos na conta mensal, 
sendo que a partir daí o 
usuário ainda terá pelo 
menos 20 anos de ener-
gia limpa sem qualquer 
custo adicional; 

 2) Proposta de valor 
- Por ser um investi-
mento inteligente e 
em longo prazo, que 
gera economia durante 
toda a sua vida útil, a 
energia solar contribui 
para a valorização do 
imóvel entre 4% e 6%, 
segundo o Laboratório 
Nacional Lawrence 
Berkeley (EUA); 

 3) Apelo sustentável 
- Como uma energia 
limpa, renovável e 

sustentável, a geração 
solar ajuda a redu-
zir significativamente: 
(i) a dependência de 
combustíveis fósseis 
como derivados de pe-
tróleo, (ii) o consumo 
de água (usado pelas 
termelétricas e usinas 
nucleares) e (iii) a 
emissão de gases do 
efeito estufa, dentre 
outros benefícios de 
ordem ambiental; 

 4) Acesso facilitado 
- Por concentrar os 
melhores fornecedo-
res do setor em um só 
lugar em uma expe-
riência 100% digital 
e eficiente, a Holu 
fica responsável pela 
compra dos produtos 
(placas), instalação, 
homologação, pós ven-
da e todo o trâmite 
para que o consumidor 
final não tenha dor de 
cabeça. Além disso, 
por meio de parceiros 
como a fintech Solfácil, 
por exemplo, permite 

Empresas se adaptam 
para atrair e reter 
talentos das novas 

gerações
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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: JOSé CARLOS MIGuEL DE OLIVEIRA, profissão: operador de má-
quinas, estado civil: solteiro, naturalidade: Coribe, BA, data-nascimento: 09/03/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Miguel de Oliveira 
e de Maria de Lourdes Veiga de Oliveira. A pretendente: SILMênIA DE OLIVEIRA 
TRInDADE, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Maria da 
Vitória, BA, data-nascimento: 23/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Arnaldo Silva Trindade e de Necy Rosa de Oliveira Trindade.

O pretendente: ITAMAR XAVIER DE SIquEIRA JunIOR, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Itamar Xavier de Siqueira e de Maria 
da Conceição Silva. A pretendente: BEATRIz CARREIRA DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 22/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jaerson de Jesus Santos e de Lilian Ceny Carreira.

O pretendente: ROGéRIO TEODORO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/01/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Teodoro da Silva e 
de Maria José Teodoro da Silva. A pretendente: CRISTIAnE ROSEnDO DA SILVA, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/12/1982, residente e domiciliada neste Distrto, São Paulo, SP, filha de 
Elza Rosendo da Silva.

O pretendente: RICARDO SOuzA OLIVEIRA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Nobre de Oliveira e de Maria Aparecida 
de Souza Lino. A pretendente: SuELEn MARTInS MOREIRA, profissão: cabeleirei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Alves Moreira e 
de Fabiana Martins Belo.

O pretendente: ALEX CARVALhO DA SILVA, profissão: auxiliar de faturamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco da Silva e de Emilia 
Amorim Carvalho. A pretendente: FLáVIA RAMOS DE SOuzA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Baião, PA, data-nascimento: 21/02/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izanilda Ramos de Souza.

O pretendente: MARCOS AuRELIO nunES DOS SAnTOS, profissão: supervisor 
de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
23/07/1985, residente e domiciliado Rua Honório Alves, 21, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jurandir Ferreira dos Santos e de Maria Stela Nunes dos Santos. A pretendente: 
MIRIAM DE SOuzA TEODORO, profissão: analista de negócios, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Jose Maria Teodoro Lucio e de Adriany Aparecida Moura Teodoro.

O pretendente: VITOR DOS SAnTOS MARTInS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Tito Martins e de Francisca dos Santos Martins. 
A pretendente: CAROLInE DE OLIVEIRA TAVARES, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/2000, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edson Tavares e de Ana Paula de Oliveira.

O pretendente: JOãO BATISTA DA ROChA, profissão: chapeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Acaraú, CE, data-nascimento: 15/10/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Amadeu da Rocha e de Benedita Osmarina 
do Nascimento. A pretendente: MARIA ELEnA MunIz, profissão: agricultora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Acaraú, CE, data-nascimento: 14/08/1974, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Fonteles Muniz e de Benedita 
de Lourdes Nascimento Muniz.

O pretendente: ELIEzER CESAR ALVES DA SILVA PIRES, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliezer Cesar 
Alves Pires e de Cleusa Aparecida da Silva. A pretendente: PRISCILA DOS SAnTOS 
FERREIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reginaldo Marinho dos Santos e de Maria José da Silva.

O pretendente: DIOGO MEnEzES ALVES TEIXEIRA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Alves Teixeira e de 
Selma Porto Menezes. A pretendente: PALOMA VALERIO DOS SAnTOS, profissão: 
supervisora de cobranças, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cloves Pereira dos Santos e de Letice Valerio de Jesus.

O pretendente: WILSOn PRÓSPERO DA ROChA, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Selci Próspero da Rocha. A pretendente: GISLAI-
nE APARECIDA MOREIRA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ariovaldo Silva Moreira e de Eva Aparecida Bueno Moreira.

O pretendente: CLAuDIVOn MOREIRA DE FREITAS, profissão: zelador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itaporanga, PB, data-nascimento: 06/08/1970, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Arnóbio de Freitas e de Bernardina Moreira do 
Nascimento. A pretendente: FRAnCIERICA AzEVEDO REIS, profissão: manicure, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Elias dos Reis 
e de Elza Maria de Macedo Azevedo Reis.

O pretendente: SAMuEL TAVARES DA SILVA SAnTOS, profissão: agente de re-
lacionamentos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandoval 
Campanha Santos e de Jeonei Tavares da Silva Santos. A pretendente: ThAISE DOS 
SAnTOS, profissão: assistente de estilo júnior, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gilmar dos Santos e de Ednalva Maria dos Santos.

O pretendente: CAIO FáBIO SAnTAnA DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Santana dos Santos e de 
Josenalva de Souza Santana. A pretendente: ThAIS DuARTE DE JESuS, profis-
são: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Santos 
de Jesus e de Maria Genoveva Duarte de Jesus.

O pretendente: AnDERSOn hEnRIquE ALVES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosilene Alves. A pretendente: ERIkA 
CIRInO DuARTE, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José do Carmo Duarte e de Jane Maria Cirino de Souza.

O pretendente: EDVânIO FELICIO DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São José da Laje, AL, data-nascimento: 25/12/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ildo Manoel da Silva e de Rosimilda 
Felicio da Silva. A pretendente: SEVERInA LIMA DE ALMEIDA, profissão: do lar, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São José da Laje, AL, data-nascimento: 26/03/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Policarpo de 
Almeida Neto e de Elizabete Lima de Almeida.

O pretendente: LuCAS ROChA EMIDIO, profissão: empreendedor individual, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 07/03/1993, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, filho de Paulo César Araujo Emidio 
e de Nilce da Rocha. A pretendente: ALEXIA nOGuEIRA DOS SAnTOS, profissão: 
empreendedora individual, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Anderson Luiz dos Santos e de Gislangela Nogueira dos Santos.

O pretendente: ROnALDO ALVES PEREIRA, profissão: funcionário público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Alves Pereira e de Apparecida 
Magalhães Pereira. A pretendente: SAnDRA GOMES DA SILVA, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/03/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes 
da Silva e de Maria Gomes da Silva.

O pretendente: MARCOS ROBERTO JAquES, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidalma Helena Jaques. A preten-
dente: FERnAnDA hERz, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reynaldo Herz e de Ana Maria Mendonça Herz.

O pretendente: FERnAnDO FERnAnDES DE MELLO JunIOR, profissão: eletricista 
de automóveis, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando 
Fernandes de Mello e de Ana Paula Coelho Fernandes de Mello. A pretendente: AnA 
CAROLInA APARECIDA DA SILVA VEnânCIO, profissão: gerente de lojas, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 27/06/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Venâncio e de Edna 
Aparecida da Silva Venâncio.

O pretendente: JOSé MIRALDO DOS SAnTOS, profissão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapé, BA, data-nascimento: 12/07/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José Conrado dos Santos. A pretendente: 
VALDIRA nERIS GOMES, profissão: diárista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itabuna, BA, data-nascimento: 08/08/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jesomira Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: AnTOnIO ROMEO CATALDO, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francesco Cataldo e de Carmela 
Romeo Cataldo. A pretendente: FRAnCISCA nEuzA DE OLIVEIRA LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Marilândia, PR, data-nascimento: 01/03/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Guedes de 
Oliveira e de Maria Alves Bezerra.

O pretendente: huDSOn nunES DE BRITO, profissão: auxiliar de manuntenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bom Sucesso, PR, data-nascimento: 24/10/1964, 
residente e domiciliado em Cardoso, SP, filho de Alfredo Nunes de Brito e de Alice Reghin 
de Brito. A pretendente: ROSânGELA SILVA LIMA, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eunice Silva Lima.

O pretendente: JOãO SALES DE MATOS, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 24/06/1989, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Paulo de Matos e de Anerita D'Arc Sales. A pretendente: ALAnA 
kIRIA CORREIA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Correia da Silva e de Crizanta Neuza da Conceição.

O pretendente: PAuLO SERGIO DE ALMEIDA DE CARVALhO, profissão: líder 
operacional, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/08/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos 
Bezerra de Carvalho e de Ladjane Maria de Almeida. A pretendente: ALInE COSTA 
SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Delfino dos Santos e de Andreia da Silva Costa.

O pretendente: LuCAS RODRIGuES DE CARVALhO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Silva de Carvalho e de Carina 
Rodrigues Menoni. A pretendente: JuLIAnA CARDOSO DE MELO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Gonçalves de 
Melo e de Vera Lúcia Maria Cardoso de Melo.

O pretendente: LuIzMAR DA SILVA, profissão: carpinteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Sebastião do Paraíso, MG, data-nascimento: 24/08/1954, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Batista da Silva e de Terezinha 
Alves da Silva. A pretendente: IREnE SAnTOS CARVALhO, profissão: cobradora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 27/06/1972, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cezarino Moreira Carvalho 
e de Irani Santos.

O pretendente: GERALDO FRAnCISCO DA SILVA, profissão: auxiliar de serviços ge-
rais, estado civil: solteiro, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 29/08/1964, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Domingos Francisco da Silva e de 
Francina Francisca da Silva. A pretendente: ELuzIA SABInO DE SOuzA, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 11/09/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Sabino de Souza 
e de Tercilia Sabino dos Santos.

O pretendente: DAnILO DE ALMEIDA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Uauá, BA, data-nascimento: 22/07/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Almeida e de Maria José de Almeida. 
A pretendente: AnA MARIA DOS SAnTOS, profissão: promotora de eventos, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José de Jesus Santos.

O pretendente: ALEX BAhu, profissão: analista de suporte técnico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Bahu e de Ivanilda Conceição Bahu. A 
pretendente: MOnICA SOuSA PASSOS, profissão: operadora de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/01/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Galindo dos Passos e 
de Maria do Carmo Sousa Passos.

O pretendente: GILSOn DA SILVA RODRIGuES, profissão: gerente de padaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/11/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pedro Rodrigues e 
de Francisca Leite da Silva Rodrigues. A pretendente: GISLEnE BEzERRA GALVãO, 
profissão: analista de contas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nivaldo Rodrigues Galvão e de Josefa Bezerra dos Santos.

O pretendente: ROSEMILDO ALVES VALERIO BARCELOS, profissão: eletricista 
de automóveis, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/08/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemiro 
Barcelos e de Josefa Alves Barcelos. A pretendente: AMAnDA BARBOSA DA SILVA, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Armando 
Rodrigues da Silva e de Marcia Barbosa da Silva.

O pretendente: GuSTAVO SAnTAnA FELIX BATISTA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erinaldo Felix Batista e de Jussara 
Santana Xavier Medrado. A pretendente: kAuAny PEREIRA DE SOuzA, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Eldo Alves de Souza e de Ivone dos Santos Pereira.

O pretendente: GuSTAVO DOS SAnTOS PEREIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/07/2001, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo do Carmo Pereira e de Maristela 
dos Santos. A pretendente: kAWAny FERREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/2002, residente e 
domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Manoel Ferreira da Silva e de Lineuza 
Silva dos Santos.

O pretendente: JOnAThAn FRAnCISCO ALVES DOS SAnTOS nOGuEIRA, pro-
fissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
20/01/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Carlos Nogueira e de Rubia Maria Alves dos Santos. A pretendente: ALESSAnDRA 
DOS SAnTOS PIRES, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Itamar Ferreira Pires e de Maria de Lourdes dos Santos Pires.

O pretendente: AnDREI GOnÇALVES FERnAnDES, profissão: revisor jr, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Fernandes e de Andrea 
Gonçalves Capitani. A pretendente: GRAzIELLE AMORIM nEVES, profissão: auxiliar 
de cobranças, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
09/12/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Gilmar Ferreira Neves 
e de Ivani de Amorim.

O pretendente: JORDEL FERnAnDO DOS SAnTOS DAnTAS, profissão: mecâni-
co de refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: Propriá, SE, data-nascimento: 
12/04/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando 
Dantas e de Giselma dos Santos Dantas. A pretendente: DAnIELE GOMES DA SILVA 
FERREIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Gonçalves Ferreira e de Veronica Gomes da Silva Ferreira.

O pretendente: EDILSOn LOPES BEnTO, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 16/11/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josimar Bento e de Benilda Lopes Bento. A pretendente: 
hIRLA FERnAnDA DE ARAúJO BERnARDO, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 28/12/1993, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joseilton Francisco Bernardo da Silva 
e de Maria de Lourdes Tavares Araújo.

O pretendente: PAuLO MARCELO BuEnO, profissão: coordenador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Bueno e de Maria da 
Penha Bueno. A pretendente: AnA PAuLA PEREIRA, profissão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Airton Roberto Pereira e de Sonia 
Maria Felicio Pereira.

O pretendente: JOSE CARLOS DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 23/10/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Esmero da Silva e de Maura Augusta da 
Silva. A pretendente: JOAnA FLORInA nOGuEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 07/08/1966, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Valterno Moreira e de Maria do 
Carmo de Jesus.

O pretendente: JhOnATAn DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Andrea Gonçalves de Souza. A pretendente: kEThLEn 
CáSSIA BARROS nASCIMEnTO, profissão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1998, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Roberto da Silva Nascimento e de Rita de Cassia Salve de 
Barros Nascimento.

O pretendente: LuCAS PEREIRA DA CRuz, profissão: operador de teleatendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair da Cruz e de Maria Aparecida 
Pereira da Cruz. A pretendente: hELEn DIAnA DA SILVA BASíLIO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Duarte Basílio e 
de Edilene Alves da Silva Basílio.

O pretendente: JOSé CICERO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Santana do Mundaú, AL, data-nascimento: 08/11/1964, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio João da Silva e de Maria das 
Dores dos Santos. A pretendente: VAnESSA CRISTInA RIBEIRO DE SAnTAnA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elson Manoel 
de Santana e de Elisabete Luciana Ribeiro.

O pretendente: WELInTOn DA hORA PInTO, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1986, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Mauro Pinto e de Maria Cristina da Hora Pinto. A 
pretendente: kELI CRISTInA MAIA LOPES, profissão: auxiliar de higiene, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 25/12/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Celio Lopes e de 
Maria Olivia Maia Lopes.

O pretendente: LuCAS hEnRIquE RAMOS COSTA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Domingos Costa e de Nilza 
Henrique Ramos Costa. A pretendente: GEISIAnE DE ALMEIDA SILVA, profissão: pe-
dagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Gonçalves 
da Silva e de Lucilene Matos de Almeida.

O pretendente: FABIO COSTA DOS REIS, profissão: auxiliar de cobrança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Lucio dos Reis e de Silvana 
Florentino Costa dos Reis. A pretendente: ThAISy GOnÇALVES DE JESuS, pro-
fissão: assistente de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-
nascimento: 10/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Ricardo de Jesus e de Estela de Lourdes Gonçalves de Jesus.

O pretendente: TIAGO RODRIGO VICTOR EuFLAuzInO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 02/07/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oswaldo Aparecido Euflauzino e de 
Violanda Aparecida Victor Euflauzino. A pretendente: LIGIAnE LACERDA BATISTA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moizeis Alves 
Batista e de Reuva Maria Lacerda Duarte Batista.

O pretendente: JOnAThAn DA hORA CARVALhO, profissão: cortador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Santos Carvalho e de Jacira Maria da 
Hora. A pretendente: MARIA LuCIA DE ALMEIDA PEREIRA, profissão: assistente de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Xisto Pereira e de Maria 
Antonia de Almeida Pereira.

O pretendente: CARLOS EDuARDO nOBRE, profissão: auxiliar de almoxarifado, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Nere Silva Nobre. A pretendente: 
íSIS CAROLInA DA SILVA SAnTOS, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Paulo dos Santos e de Katia 
Ferreira da Silva.

O pretendente: DORIVAL DE OLIVEIRA, profissão: técnico eletrônico, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Ocaçu, SP, data-nascimento: 27/09/1952, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira e de Jandira Arle de Oliveira. 
A pretendente: MARIA DOS AnJOS GOMES DA SILVA, profissão: monitora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 15/07/1947, residente 
e domiciliada em Arujá, SP, filha de Joaquim Gomes da Silva e de Adelia Claudina da 
Anunciação.

O pretendente: VIníCIuS ALVES DE OLIVEIRA, profissão: assistente jurídico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Lourenço 
de Oliveira e de Marlene Alves de Oliveira. A pretendente: JéSSyCA SOuzA RA-
MOS, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Djalma dos Santos Ramos e de Rosangela Souza de Melo Ramos.

O pretendente: hERLAn PIRES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 11/11/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Camilo de Jesus Oliveira e de Zenilda Pires 
de Oliveira Jesus. A pretendente: OSVânIA SAnTOS FRAnCA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 
21/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Vieira 
da Franca e de Suely de Santana Santos.

O pretendente: PEDRO quEIROz DA ROChA, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1981, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Pedro Neto da Rocha e de Leonildes 
Queiroz da Rocha. A pretendente: JuLIAnA kEITE BOnFIM DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Carnaíba, PE, data-nascimento: 31/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bonfim dos Santos 
e de Luziete Torres Bonfim.

O pretendente: AnDERSOn SAnDES CORTI, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/10/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Corti e de Maria das Graças 
Sandes Corti. A pretendente: AnA CAROLInA SAnTOS DA CRuz, profissão: bal-
conista, estado civil: solteira, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 08/11/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribeiro da Cruz e 
de Célia Santana Santos.

O pretendente: ThIAGO GOMES ROChA, profissão: agrimensor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Cezar Cafe Rocha e de Vanusa Gomes 
Cavalcante. A pretendente: AnDRESSA LETíCIA DE SOuzA, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Aparecido de Souza 
e de Ana Maria de Souza.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DE SOuSA, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivaldo Martins de Sousa e de Maria das 
Dores Ferreira. A pretendente: GRACIAny FERREIRA DA SILVA, profissão: professora 
educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emerson 
Ferreira da Silva e de Sheila Ferreira dos Santos da Silva.

O pretendente: huGO ADRIEL LERES GOnÇALVES, profissão: agente de 
registro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando 
José Gonçalves e de Fatima de Fatima Leres Gonçalves. A pretendente: ThALIA 
ROSSITER DE OLIVEIRA SILVA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1998, residente e 
domiciliada em Itapetininga, SP, filha de Alessandro Miguel da Silva e de Luciana 
Rossiter de Oliveira.

O pretendente: CLEITOn LuCAS DE OLIVEIRA, profissão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lorival Lucas de Oliveira e 
de Eurides Braz. A pretendente: kETLyn SuELLEn DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miria 
de Jesus Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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