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O INPI concedeu o pedido de registro de Indicação Geográfica 
(IG) para a farinha de Bragança. Com isso, o produto fabricado em 
cinco municípios do nordeste paraense terá reconhecimento no 
mercado pela sua procedência e pela tradição regional, não poden-
do seu nome ser usado por outros produtores. “A concessão da IG 
permite um aumento do valor agregado da farinha de Bragança, a 
preservação da tradição, assim como a valorização de quem produz”, 
comenta o gerente do Sebrae na região Caeté, Olavo Ramos.   

Farinha de Bragança ganha registro de Indicação 
Geográfica

O Canadá é um dos países mais diversos do mundo. Mesmo com a 
pandemia, continua incentivando a entrada de estrangeiros pela ne-
cessidade de manter o equilíbrio econômico. São mais de 40 programas 
de imigração para residência permanente, com a expectativa de atrair 
mais de 1 milhão de imigrantes até 2023. Atrativos para encarar a 
mudança, não faltam.  

Conheça o caminho para imigrar para 
o Canadá

Sendo um americano apaixonado pelo Brasil, um dos elementos 
que mais me chamou a atenção quando cheguei no país foi a música 
brasileira. Achei interessante como os compositores romantizam a 
tristeza, principalmente na Bossa Nova e no Samba. Como a música 
é uma importante expressão cultural, ouvir composições nacionais 
me fizeram entender mais rapidamente como os brasileiros en-
xergam barreiras e nas adversidades dão lições de perseverança, 
superação e grit, trazendo confiança e esperança de que um dia 
será possível vencer.  

O que a Bossa Nova pode te ensinar sobre 
empreendedorismo?
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Negócios em Pauta

Navio Ever Given chegou a seu destino
Protagonista de um dos maiores congestionamentos marítimos da 

história, o navio Ever Given enfim chegou ao seu destino. Quatro meses 
depois de ter encalhado no Canal de Suez, o porta-contêineres chegou 
ao Porto de Roterdã, nos Países Baixos. "Vê-lo foi um grande alívio", 
disse o diretor do porto, Hans Nagtegaal. O navio ficou encalhado no 
Canal de Suez entre os dias 23 e 29 de março, provocando um conges-
tionamento de 422 embarcações em uma das principais rotas marítimas 
do planeta. O tráfego só foi normalizado cinco dias após a sua remoção, 
tendo sido apreendido no Egito até 7 de julho. A liberação só ocorreu 
após um acordo de indenização entre a Autoridade do Canal de Suez e 
a empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, proprietária do navio. O gover-
no egípcio havia cobrado um ressarcimento de US$ 916 milhões, mas  
reduziu a pedida para US$ 550 milhões. O valor final, no entanto, não 
foi divulgado (ANSA). Leia a coluna completa na página 3

Foto: EPA/ANSA

News@TI

A 5ª Edição do Fórum da América Latina do 
PCI Security Standards Council será virtual

@A 5ª edição do Fórum América Latina do PCI Security Standards 
Council (PCI SSC) acontecerá no dia 12 de agosto e mais uma vez 

será no formato virtual. O evento gratuito terá início às 14h, horário 
de Brasília. Carlos Caetano, Diretor Associado do PCI SSC, Região da 
América Latina para o Brasil, fará um balanço dos últimos cinco anos 
de operações do PCI SSC no Brasil, apontando para o salto na educação 
e conscientização sobre segurança nos meios de pagamentos no Brasil, 
bem como o desenvolvimento de novos padrões e programas destinados 
a auxiliar empresas na detecção, mitigação e prevenção de ataques 
cibernéticos. O fórum também incluirá apresentações que fornecem 
uma visão geral da segurança de pagamentos antes da pandemia e 
sua evolução no último ano, apontando para números significativos de 
crescimento de novos emissores e adquirentes. Junto ao crescimento 
significativo da indústria de cartões de pagamento, Caetano também 
destacará a expansão das ameaças à segurança num panorama global e 
local (https://events.pcisecuritystandards.org/brazil2021). Leia 
a coluna completa na página 2
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SOBRECARGA

Os seres humanos são 
fortemente influenciados por sua 
percepção visual. 

Rapidamente reconhecemos o que 
vemos com os nossos próprios olhos, 

como sendo algo verdadeiro. Mas o que 
acontece quando não podemos mais confiar 
nos nossos sentidos? Nos últimos anos, o 
número das chamadas deepfakes tem au-
mentado consideravelmente, assim como 
a sua qualidade.

O que são deepfakes? - O que come-
çou como um software de edição de fotos 
simples e inocente cresceu e se tornou 
uma indústria, que busca distorcer o 
ecossistema de informações de vídeos 
digitais. A partir do uso de programas 
profissionais para edição de imagem, som 
e vídeo, bem como o uso de ferramentas 
compatíveis com Inteligência Artificial 
(IA), grandes avanços estão ocorrendo no 
desenvolvimento de gravações de áudios, 
imagens e vídeos falsificados (deepfakes) 
nos últimos anos.

O especialista em análise de imagens 
digitais, o Professor Hany Farid, da UC 
Berkeley, distingue as deepfakes em quatro 
tipos gerais:

• A pornografia não intencional é o exem-
plo mais comum. O rosto de qualquer
mulher ou homem é inserido em um
vídeo pornô e distribuído na internet.

• As campanhas de desinformação têm
como objetivo divulgar informações
falsas e enganar deliberadamente o pú-
blico. Frequentemente, abordam temas 
polêmicos com o objetivo de alimentar
as discussões que estão surgindo.

• A falsificação de evidências legais tem 
o objetivo de documentar eventos,
como má conduta policial, que nunca
realmente ocorreram.

• A fraude clássica usando novas mídias 
também pode ter consequências cri-

Quando as deepfakes se tornam armas
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minais ou de segurança. Um exemplo 
disso é uma deepfake de áudio de 2019, 
solicitando uma transferência para uma 
empresa de energia do Reino Unido. O 
áudio personificava o CEO da empresa.

Mas como você pode reconhecer 
essas falsificações? Uma possibilidade 
é analisar as peculiaridades e expressões 
faciais com muito cuidado e identificar 
as peculiaridades de cada pessoa. Farid 
chama isso de "biometria suave", porque 
não é uma ciência exata, como o DNA ou as 
impressões digitais, que podem identificar 
alguém com muita segurança. 

A previsibilidade aumenta com as cele-
bridades frequentemente filmadas, para 
as quais há uma grande quantidade de 
material de vídeo e que pode ser usada 
para comparar com "ticks" visuais. Por 
exemplo, se você tentar dizer as palavras 
"mãe", "irmão" e "pais" sem fechar a boca, 
descobrirá rapidamente que só os ventrílo-
quos conseguem. Quando Alec Baldwin faz 
suas imitações do Trump, ele não entende 
essas peculiaridades faciais, sugerindo 
uma farsa.

As plataformas de mídia social devem 
ser proativas - Temos alguns desafios. 
Primeiro, a tecnologia está evoluindo 
rapidamente e ficando melhor na criação 
de deepfakes atraentes. A velocidade de 

transmissão nas redes sociais também está 
aumentando. O que costumava levar dias 
ou semanas, hoje é realizado em horas ou 
até minutos. O público está polarizado 
agora. Isso significa que as pessoas estão 
dispostas a acreditar no pior daqueles que 
discordam ou que não gostam particular-
mente delas. 

Há também um aumento no que o profes-
sor Farid chama de "dividendo mentiroso", 
o que quer dizer que a mera afirmação de
que algo é falso, geralmente é suficiente
para neutralizá-lo mesmo que não seja
verdadeiro. Pessoas que já foram criticadas 
por uma certa conduta imprópria podem,
cada vez mais, alegar que os arquivos
incriminatórios são falsificados. Como
resultado, a credibilidade das instâncias
autênticas também é questionada.

Não há solução fácil para acabar com 
o apocalipse da desinformação. Em vez
disso, as plataformas sociais precisam
assumir a responsabilidade e colocar uma
marcação melhor com foco mais forte na
regulação do alcance e na apresentação
de pontos de vista alternativos, ao invés
de simplesmente remover um conteúdo
ofensivo ou falso.

(Fonte: Mauro Vicente é  Executivo com um 
histórico sustentado por posições de liderança em 

organizações de vendas, é Gerente Regional de 
Vendas para Latam da Avast Business). 

Informalidade no trabalho
A taxa de informalidade no mercado 

de trabalho subiu para 40% da popu-
lação ocupada no trimestre finalizado 
em maio, segundo o IBGE. Entre os 
86,7 milhões de pessoas ocupadas, 34,7 
milhões são trabalhadores sem carteira 
assinada, pessoas que trabalham por 
conta própria sem CNPJ e aqueles 
que trabalham auxiliando a família. O 
número de empregados com carteira 
assinada foi de 29,8 milhões de pessoas, 
menos 1,3 milhão frente ao mesmo 
período de 2020 (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ambiente-atual-e-desafiador-equilibrio-entre-carreira-e-vida-pessoa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-31-07-a-02-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-31-07-a-02-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-31-07-a-02-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-a-bossa-nova-pode-te-ensinar-sobre-empreendedorismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-o-caminho-para-imigrar-para-o-canada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/farinha-de-braganca-ganha-registro-de-indicacao-geografica/
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News@TI
Marketplaces impulsionam avanço  
de empresa

@Na esteira dos negócios que encontraram ao longo da 
pandemia oportunidades para crescer, destaca-se a Es-

trela10, loja de departamentos virtual especializada em ven-
das por marketplaces. No ano passado, a empresa aumentou 
seu faturamento em 150% o equivalente a R$ 500 milhões. A 
estimativa para este ano se mantém positiva: o CEO, Marcelo 
Dantas, espera crescer mais 50%, atingindo a marca de R$750 
milhões. a Estrela10 firmou parceria recentemente com mais 
seis marketplaces menores: Kabum, Leroy Merlin, Marabrás, 
Novo Mundo, Mobly e Madeira e Madeira. Segundo o CEO, a 
expectativa é ganhar ainda mais território ao comercializar suas 
mercadorias em espaços de nicho (www.estrela10.com.br).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 31/07 a 02/08 de 2021 Negócios2

OpiniãO
As três forças que 
estão "movendo 
montanhas" no 

sistema financeiro

Já parece ser um 
consenso no mercado 
de que o sistema 
financeiro nacional 
está passando 
por profundas 
transformações. 

Possivelmente as mais 
intensas das últimas dé-
cadas, sendo quase uma 

unanimidade principalmente no 
que tange ao quesito da veloci-
dade em que essas mudanças 
estão ocorrendo. Os próprios 
reguladores preveem que a 
dinâmica de funcionamento do 
sistema financeiro como um 
todo será muito diferente nos 
próximos anos. 

Dentre os mais diversos bene-
fícios esperados a partir dessa 
revolução silenciosa, talvez um 
dos ganhos mais esperados pela 
sociedade seria a promoção da 
tão esperada inclusão financeira 
da nossa população e a definiti-
va digitalização do dinheiro no 
Brasil, reduzindo custos para a 
sociedade, ajudando a combater 
a informalidade e a criminalida-
de, bem como auxiliando mais 
diretamente no bem estar da 
população em geral. 

Mas antes de concluirmos algo 
a respeito do que poderia ser um 
cenário de uma explicação mais 
profunda acerca das mais va-
riadas alavancas de todas essas 
transformações, vale avaliarmos 
o ambiente evolutivo que esta-
mos vivendo neste momento e 
seus motivadores. 

É neste contexto que seria 
possível visualizarmos três 
forças que estão convergindo 
de forma positiva e simultânea, 
afetando diretamente esse mer-
cado e que passou a envolver 
a disseminação da tecnologia 
como alicerce de profundas 
mudanças no comportamento 
dos consumidores frente ao 
uso cada vez mais intenso das 
soluções digitais, aceleradas, na-
turalmente, por tudo aquilo que 
estamos evoluindo em termos 
de um novo marco regulatório. 

Referidas forças (tecnologia, 
comportamento do consumidor 
e regulação), além de se com-
plementarem de forma quase 
imperceptível, formam o tripé 
que possivelmente estaria se 
moldando como um dos gran-
des alicerces das mudanças 
que estamos vivendo e as que 
estão por vir, muitas vezes sem 
percebermos de forma tão clara 
no nosso dia-a-dia. 

Com a entrada em vigor do 
PIX, Sistema de Pagamentos 
Instantâneos no Brasil em no-
vembro de 2020 e mais recen-
temente do Open Banking ou 
Open Finance, foi dada a largada 
de construção daquilo que o 
próprio Banco Central deno-
mina como Sistema Financeiro 
Aberto. Funcionando de forma 
interoperável e totalmente 
conectada. 

É nesse contexto em que a 
evolução tecnológica, formação 
de um novo tipo de consumidor 
e uma ampla modernização da 
regulamentação se sedimentam 
como forças que se unem e até se 
confundem em um movimento 
tão profundo que culminará 
necessariamente na criação de 
novas alavancas que permitirão 
saltos significativos na vida 
financeira dos brasileiros. 

Novas infraestruturas estão 
sendo montadas para suportar 
novos métodos de pagamentos, 
novas formas de concessão de 
crédito e uma profunda simpli-
ficação de abertura de contas 
digitais de formas totalmente 
intuitivas e instantâneas, dentre 
outras questões relevantes para 
todos nós, num emaranhado 
de soluções e de plataformas 
que interligarão instituições 
financeiras, credenciadoras, 
fintechs, sociedades de crédito 
direto, sociedades de emprésti-
mos entre pessoas, corretoras, 
cooperativas de crédito, dentre 
outros participantes. 

Tudo isso, se desmaterializan-
do em soluções financeiras espa-
lhadas nas mais diversas formas 
de interação e contato entre 
consumidores, com uso intensi-
vo da inteligência artificial e no-
vas redes de telecomunicações 
baseadas no 5G, conectando 
comércio, plataformas tecnoló-
gicas, redes sociais, aplicativos 
de mensagens, carteiras digitais, 
marketplaces de comércio ele-
trônico e até APP´s de entregas, 
serviços e transportes. 

Essa nova onda de competi-
ção certamente será extrema-
mente positiva, trabalhando-se 
com a premissa de que toda 
a vez em que as instituições 
participantes do mercado, 
sejam incumbentes ou novos 
entrantes, digitais ou tradicio-
nais, decidem se voltar para 
determinado objetivo, torna-se 
evidente que a sociedade em 
volta será de certa forma impac-
tada positivamente em relação 
ao seu status inicial, principal-
mente naqueles quesitos mais 
facilmente percebidos, como 
preço, qualidade, segurança ou 
melhoria da experiência. 

Por isso, não vejo mais sentido 
falarmos em bancarização como 
um sinônimo de abertura de uma 
conta em banco. Seria mais pru-
dente focarmos na "inclusão fi-
nanceira e digital" da população, 
movimento que poderá se dar a 
partir de vários tipos de novos 
instrumentos e participantes do 
sistema financeiro. 

É uma nova era que se forma 
e um novo jeito de nos relacio-
narmos com o nosso próprio 
dinheiro, extinguindo-se por 
completo aquele recente, mas 
envelhecido, conceito de "aces-
sar o meu banco". 

(*) - É membro do conselho de 
administração e coordenador  

do comitê de inovação  
do Banco Original. 

Raul Moreira (*)

Desconstruindo quatro mitos 
sobre os robôs colaborativos

A utilização de robôs colaborativos, também conhecidos como cobots, vem sendo implementado nas indústrias de 
forma muito positiva. 

Devido às suas características 
inovadoras, os cobots podem 
resolver problemas que a robó-

tica convencional não resolve, abrindo 
um campo enorme de novas tarefas a 
serem automatizadas, representando 
um avanço muito interessante da tec-
nologia. Isso porque ela possibilita a 
implementação com segurança embar-
cada, rápida instalação e programação 
intuitiva.

No entanto, com milhares de possibili-
dades, ainda existem muitos equívocos 
sobre qual o papel deles no mercado 
e as funções que eles podem desem-
penhar. Então, para esclarecer, a Uni-
versal Robots - empresa dinamarquesa 
líder na produção de braços robóticos 
industriais colaborativos, apresenta 
quatro mitos mais comuns sobre os 
robôs colaborativos. Confira:

Automação robótica é para opera-
ções complexas e de grande escala

É muito comum pensarmos nisso e 
logo vir a imagem de uma grande caixa 
pesada usada em linhas de montagem. 
Mas, na verdade, os cobots são altamen-
te flexíveis, a interface de programação 
é muito menos complexa do que dos 
robôs convencionais, além de serem 
mais leves, com fácil instalação e por 
terem segurança embarcada eles pre-
cisam de menos acessórios. 

Robôs roubam empregos
Isso é mentira. Já faz muito tempo 

que acreditam que dentro da manufa-
tura, eles roubam empregos. Porém, 
na verdade é o oposto. Eles são res-
ponsáveis por ajudar os funcionários 
a realizar funções mais estratégicas 
e menos repetitivas e árduas.  Além 
disso, eles ajudam a manter a produ-

maior o peso que está em movimento, 
menor será a velocidade que ele pode 
trabalhar compartilhando espaço com 
as pessoas. Com isso, ao desenvolver 
um projeto de robô colaborativo, o peso 
deve ser levado em consideração, pois 
precisa ser o mais leve possível para 
poder maximizar a velocidade colabo-
rativa do trabalho. 

Robôs colaborativos são perigosos
Acreditam que no Brasil, de acordo 

com a NR-12, não é permitido cobots 
em funcionamento. Mas isso não é ver-
dade. Desde que haja uma apreciação 
de risco feita por um engenheiro de se-
gurança, os robôs colaborativos podem 
funcionar normalmente em conjunto 
com os funcionários da empresa. Vale 
comentar que eles possuem mais de 
17 funções de seguranças integradas 
em seu software e se algo entra em 
seu caminho, ele automaticamente 
paralisa suas funções. Felizmente foi 
adicionada nota técnica a NR-12  já 
em 2018 acompanhando a revolução 
tecnológica. Atualmente as mesmas 
premissas usadas na Europa e EUA 
para regulamentação de uso de cobots 
já constam da NR-12.

tividade, fazendo com que as corpora-
ções - muitas vezes - contratem mais 
pessoas, criando mais empregos e não 
os eliminando. 

Em suma, empresas que investiram 
em robotização tiveram crescimento e 
geraram empregos e as empresas que 
não investiram em robotização acabam 
encolhendo. Por exemplo, veja casos 
como falta de soldadores e operadores 
de CNC nos EUA, faltam pessoas qua-
lificadas para preencher esses postos. 
Finalmente a China compra 1/3 de todos 
os robôs do mundo, pois já entendeu 
que robótica é uma tecnologia que au-
menta produtividade, portanto quem 
não investir em robótica vai acabar 
perdendo mercado e consequentemen-
te empregos.

São frágeis e de baixa resistência 
Aqueles que trabalham com a robótica 

tradicional, tem como imagem aqueles 
robôs feitos de ferros fundidos e extre-
mamente pesados. Já os robôs cola-
borativos são construídos em ligas de 
alumínio e polímeros, com plásticos de 
altíssima resistência e com baixo peso. 
Isso é muito importante porque quanto 
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O compartilhamento e a transferência 
de arquivos estão se tornando uma parte 
cada vez maior de nossa vida cotidiana. É 
relevante considerar que, com o distancia-
mento social que implica em situações de 
trabalho remoto (como estamos vivendo 
agora), esse procedimento passou de mui-
to importante a essencial para agilizar o 
fluxo de informações e entregar conteúdo 
a toda a equipe. Porém, para que essa 
troca seja realmente efetiva, é preciso 
garantir a proteção dos dados em todas 
as transferências, sejam elas por e-mail 
ou por sistemas de compartilhamento.

Sabemos que a segurança cibernética 
já é uma pauta fundamental na agenda de 
empresas e órgãos governamentais desde 
que os registros de vulnerabilidade digital 
se tornaram frequentes. Nos últimos anos, 
vimos grandes ataques a redes sociais e 
hackers invadindo nuvens de dados. Mas, 
com a chegada do Coronavírus, o alerta 
ficou mais evidente, pois os cidadãos 
passaram a interagir digitalmente com 
muito mais frequência. Nos dois primei-
ros meses de 2021, por exemplo, dois 
megavazamentos assustaram o Brasil: em 
janeiro, houve a exposição de 223 milhões 
de CPFs e, em fevereiro, o vazamento 
de quase 103 milhões de registros de 
celulares, que comprometeram dados de 
milhões de cidadãos.

Contudo, não é de hoje que as infraestru-
turas de TI empresariais e governamentais 
são alvo dos hackers, e isso ocorre por dois 
motivos principais. Primeiro, porque elas 
armazenam informações pessoais valiosas 
sobre os cidadãos que os cibercriminosos 
podem explorar para roubo de identidade 
e fraude financeira. Em segundo lugar, 
porque, em muitos casos, não são pro-
tegidas de forma adequada. Tendo isso 
em evidência, a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) no Brasil promete transfor-
mar essa realidade, mas ainda há alguns 
passos a serem tomados para mudar a 
situação de forma mais efetiva. Entre 
eles, as equipes de TI podem considerar:

Documentar e medir. As respostas aos 
problemas de segurança de TI, às vezes, 
aparecem simplesmente ao fazer um inven-
tário de hardware e software e documentar 
os incidentes de segurança que ocorrem. 
Medir e analisar os fluxos e processos pode 
revelar padrões de falhas ou incoerências 
que indicam qual solução pode ser aplicada.

Simplificar a arquitetura. Quanto mais 
complexa for a infraestrutura de TI, mais difícil 
será protegê-la. Uma arquitetura complexa 
exige que cada um de seus componentes es-
tejam bem configurados e atualizados contra 
vulnerabilidades. Assim, simplificar o ambiente 
torna mais fácil não apenas criar uma rede 
segura, mas também mantê-la atualizada à 
medida que os métodos de ataque cibernético 
evoluem. Um ambiente simplificado pode ainda 
apresentar custos menores, permitindo um 
orçamento maior para segurança.

Compartilhar experiências com outros 
especialistas. O networking com profissio-
nais de TI de outras cidades, estados ou até 
mesmo países é uma grande oportunidade 
de identificar problemas semelhantes com 
soluções diferentes e efetivas. Trata-se de 
uma troca de conhecimento proveitosa que 
poupa testes e trabalhos desnecessários. Uma 
possibilidade concreta é participar de even-
tos e conferências, ainda que virtualmente, 
promovidos por organizações líderes do setor. 

Treinar as equipes. Os usuários e os ad-
ministradores sabem muito sobre o que está 
acontecendo em sua rede e podem ajudar 
a identificar os riscos. Eles também são o 

caminho pelo qual muitos ataques ciber-
néticos ocorrem por meio de cliques em 
links e anexos maliciosos, por exemplo. 
Por isso, receber sua opinião e educá-los 
sobre o que não fazer é um importante 
passo para melhorar a segurança.

Procurar e aplicar boas práticas. 
Em uma pesquisa rápida, existem muitos 
recursos online sobre práticas recomen-
dadas de segurança que estão disponíveis 
gratuitamente. Outra possibilidade é en-
trar em contato com fornecedores de TI 
e discutir políticas e processos com seus 
especialistas, uma vez que eles também 
desejam que seus ecossistemas digitais 
funcionem adequadamente.

De toda forma, é importante lembrar 
que empresas e agências governamentais 
na América Latina são muitas e têm di-
ferentes níveis. Isso cria brechas para os 
hackers procurarem e invadirem sistemas 
de segurança cibernética mais vulnerá-
veis. Por isso, além dos passos citados 
anteriormente, as instituições precisam 
usar soluções que forneçam colaboração 
segura e transferência automatizada de 
arquivos e dados confidenciais e que 
contem com criptografia e rastreamento 
de atividades em conformidade com regu-
lamentações como o PCI DSS e a LGPD.

Portanto, é importante reduzir o risco 
de perda de dados e adotar soluções de 
transferência de arquivos totalmente 
auditáveis   e gerenciadas, bem como es-
tender estes recursos para os usuários, 
parceiros e terceiros. Se as defesas das 
organizações forem bem desenvolvidas, 
há uma chance melhor de se esquivar do 
hacker à espreita que, provavelmente, irá 
em busca de outro alvo menos protegi-
do. Nesse ambiente em que empresas e 
governos estão amplamente vulneráveis 
a ataques cibernéticos, estar mais prepa-
rado é ter vantagem competitiva.

(Fonte: É Engenheiro de Sistemas Sênior da 
Progress na América Latina.

Cinco passos para compartilhar dados com 
segurança na Internet

Marco Wenna.
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gio de ideação irão receber capacitação empreendedora, mentoria e 
suporte tecnológico para desenvolver seus negócios. Serão atendidos 
gratuitamente pelas incubadoras e aceleradoras de todo o país cre-
denciadas no Programa Ideiaz. As inscrições seguem até o dia 23 de 
agosto. Realizado pela Anprotec, o Sebrae e a Secretaria Especial de 
Produtividade do Ministério da Economia, visa atender ideias e pro-
jetos de negócios inovadores e de impacto socioambiental de todas 
as regiões do país. Inscrições: (https://www.inovativabrasil.com.br/
plataforma/desafio/36).

E - Tarifa Social
A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que 
atua em 24 municípios da Grande São Paulo, registrou um aumento de 
9,24% no número de clientes cadastrados no programa Tarifa Social de 
Energia Elétrica  em 2021. O benefício, oferecido pelo governo fede-
ral, é concedido aos clientes residenciais “baixa renda” e incide sobre 
primeiros 220 kWh consumidos. Nos últimos doze meses, o número de 
consumidores beneficiados passou de 568 mil para 620 mil. Entre os 
municípios atendidos pela distribuidora, o maior número de clientes 
cadastrados no programa está concentrado em São Paulo, com 85%, 
seguido das cidades de Santana de Parnaíba, com 4%, e São Bernardo 
do Campo, com 2%. O benefício pode ser solicitado no site (https://www.
enel.com.br) e tel. 167, da Aneel.

F -  Coral Vivo 
Nos próximos dias 4 e 5,  o Projeto Coral Vivo com o patrocínio da Pe-
trobras, realiza o evento gratuito “Diálogos com a Sociedade: Economia 
Circular, é possível?”, que objetiva promover debates e propostas de ações 
para uma economia cíclica eficiente, ou seja, uma forma mais sustentável 
de produção, na qual os recursos deixam de ser somente explorados e 
descartados e passam a ser reaproveitados. O evento acontece no canal 
do YouTube do projeto, das 18h às 20h, e é destinado desde a pequenos 
empreendedores individuais a grandes empresários que se interessem 
pelo tema, especialmente segmentos do turismo e da pesca. Todos os 
presentes vão ganhar um certificado de participação. Mais informações: 
(www.coralvivo.org.br).

G - Prêmio Design MCB
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado de São Paulo, está prestes a encerrar 

A - Concurso para Escrevente 
O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou o edital com o cronograma 
do concurso de Escrevente Técnico Jurídico para 2021. Serão oferecidas 
845 vagas para a carreira que exige apenas o Ensino Médio completo, 
sendo vigente para todas as regiões administrativas judiciárias do estado. 
Ou seja, as oportunidades são para a 1ª e 4ª regiões administrativas. A 
remuneração inicial dos escreventes é de R$ 4.981,71. As inscrições vão 
até o dia 2 de setembro. Os interessados poderão realizar o cadastro 
no próprio site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O valor da 
taxa de inscrição está fixado em R$ 79,00. 

B - Evento da Felicidade 
Em ano de pandemia, felicidade foi um tema bastante difundido entre 
quem buscava equilibrar a vida pessoal. Para mergulhar nas descobertas 
da ciência da Psicologia Positiva e discutir como ela pode ser aplicada 
na rotina pessoal e empresarial, Flora Victoria, mestre em psicologia 
positiva aplicada pela Universidade da Pensilvânia, trará à Expo Feli-
cidade 2021 embasamento científico e aplicações práticas, ao lado dos 
maiores especialistas. Será ao vivo e online. Três dias de imersão, de 
5 a 7 de agosto. Serão apresentados diversos fundamentos científicos 
para ser feliz nas áreas profissional e pessoal. Saiba mais em (https://
lp1.sbcoaching.com.br/expo-da-felicidade-2021).

C - Validação Biométrica
Com o objetivo de compartilhar experiências e boas práticas em so-
luções de validação de dados para o setor privado, o Serpro, empresa 
de tecnologia líder no mercado de TI, participa, no próximo dia 10, 
da primeira edição do Digital Business Case (https://pt.conecta-la-
tam.com/digitalbusinesscases). O evento ocorre de forma online e 
é direcionado, principalmente, a diretores de informação (CIOS), 
diretores de tecnologia (CDOS) e gestores de TI de empresas que se 
interessam pela jornada de transformação digital. O Serpro apresenta 
o painel “Como a validação biométrica pode melhorar a jornada e 
experiência do cliente”, apresentando o Datavalid, solução digital 
de validação de dados, que reduz fraudes de identidade, desburo-
cratizando processos.

D - Negócios em Fase de Ideação
Estão abertas as inscrições para os projetos inovadores do 2° ciclo do 
Programa Ideiaz - Powered by InovAtiva. Até 450 projetos em está-

as inscrições para o 34º Prêmio Design MCB. Os interessados em 
concorrer nas categorias Produtos (Construção, Eletroeletrônicos, 
Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Transportes, Utensílios) e/ou Tra-
balhos Escritos (Publicados e Não Publicados) poderão se inscre-
ver até a próxima quarta-feira (4) pelo site (www.mcb.org.br). O 
participante poderá concorrer em quantas categorias desejar, com 
diferentes trabalhos e a autoria dos projetos pode ser individual ou 
em grupo de até 15 pessoas.

H - Volta ao Mundo 
A Regent Seven Seas Cruises® a principal linha de cruzeiros de luxo 
bateu o recorde histórico de reservas em um único dia. As vendas do 
épico Cruzeiro Volta ao Mundo em 2024 se esgotaram oficialmente 
às 11h00, em Miami, em 14 de julho de 2021, com as vendas abrin-
do às 8h30 desse mesmo dia.  As tarifas começaram a partir de R 
$409.999 por hóspede em uma Suíte Deluxe Veranda e R $1.047.889 
por hóspede Suíte Master. Abrangendo quase cinco meses e 34.500 
milhas náuticas, começa em 6 de janeiro de 2024, ida e volta Miami, 
a bordo do elegante Seven Seas Mariner®. Durante 132 noites, o 
navio visitará 66 portos de escala em 31 países e quatro continentes, 
passando por 61 Patrimônios Mundiais da Unesco, o maior número 
de locais visitados na história da empresa em um cruzeiro mundial. 
Saiba mais em: (https://pt.rssc.com/). 

I - Recolocação Profissional
Na próxima quarta-feira (4), o UnitedHealth Group Brasil, companhia 
que controla a operadora de planos de saúde Amil e a rede médico-hos-
pitalar Americas, realiza, em formato online, o evento CapacitAÇÃO. 
Trata-se de uma série de lives sobre entrevistas de emprego, marca 
pessoal, redação de currículos e mudança de área de atuação. O objetivo 
é auxiliar as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia a 
melhor prepará-los para a busca do reposicionamento profissional, em 
especial os familiares de colaboradores. As inscrições podem ser feitas no 
link: ( https://pt.surveymonkey.com/r/pesquisa_capacitacao?utm_sour-
ce=&utm_medium=&utm_campaign=).

J - Terminal de Líquidos 
A Stolthaven Santos, empresa do grupo Stolt-Nielsen Limited - líder 
global de soluções integradas de transporte e armazenagem de pro-
dutos líquidos a granel –  foi eleita o melhor terminal de armazena-
gem de granéis líquidos no Prêmio Melhores do Ano, Safra 2021 da 
Raízen, Categoria Segurança & Produtividade. O prêmio reconhece 
a melhor performance de gestão nas áreas de segurança, processos, 
produtividade e controles, e solidifica a ambição da Stolthaven de 
ser o mais respeitado prestador global de serviços de armazenagem. 
A premiação classificou um total de 22  terminais em todo o Brasil 
e reconheceu aqueles que  demonstraram os mais altos níveis de 
segurança, processos, produtividade e controles, com indicadores 
de desempenho específicos para estas áreas. Saiba mais: (www.
stolthaven.com.br).

O mito da caverna 
tecnológica

Há algumas semanas, 
ouvi uma conversa 
entre dois amigos que 
estavam há muito 
tempo sem “colocar as 
novidades em dia”

Durante o bate-papo, 
um deles contou sobre 
seus planos profissio-

nais e citou - meio que ‘en 
passant’ - sobre o desafio de 
educar sua filha pré-adoles-
cente em tempos de home 
office e aulas online. Como 
entusiasta do setor de educa-
ção há vários anos, transportei 
minhas atenções ao relato do 
pai e busquei entender, sem 
interferir no diálogo, qual 
era sua visão sobre “a nova 
realidade” do ensino.

Tanto o pai, quanto a 
filha, atualmente com onze 
anos, precisaram adequar 
suas rotinas e até mesmo 
os cômodos da casa para 
comportar as “novas” esta-
ções de estudo e trabalho. 
Em certo momento, o outro 
interlocutor questionou seu 
amigo se ele aprovava a mu-
dança, e a resposta não foi 
nem positiva, nem negativa, 
mas neutra, presente em 
meio àqueles tons acinzen-
tados das verdades não-ab-
solutas, que parecem não 
existir mais em tempos de 
julgamentos precipitados 
pela sociedade, insuflados 
pelas redes sociais.

Dizia o homem que sua 
filha pôde ficar segura em seu 
quarto nos últimos doze me-
ses, longe o bastante do vírus, 
para estudar os conteúdos 
do 5° ano enquanto assistia 
a professora pela tela do 
computador ou smartphone. 
Então pensei comigo mesmo: 
ótimo para a jovem, mas essa 
não é a realidade de grande 
parte dos brasileiros. 

O IBGE calcula que 4,3 
milhões de estudantes en-
traram na pandemia sem 
acesso algum à Internet, 
seja por falta de dinheiro 
para contratar o serviço 
ou comprar aparelhos, seja 
por indisponibilidade do 
serviço nas regiões onde 
viviam. Por outro lado, a 
garota também sofreu com 
a saudade dos colegas e até 
mesmo de todos os rituais 

que envolvem uma rotina 
dentro da sala de aula. 

Todos sabemos o que isso 
significa, ainda mais em uma 
idade em que buscamos nos-
sa própria identidade. Nesse 
contexto, a tecnologia pode 
ajudar de forma consistente 
o processo de aprendizado, 
mas não pode jamais ser a 
única chave para uma revolu-
ção no sistema educacional, 
concluímos os três - os dois 
amigos e eu, o bisbilhoteiro 
- após uma produtiva e ami-
gável discussão entre eles. 
O educador Jon Bergmann, 
criador da teoria da “sala de 
aula invertida”, defende essa 
ideia há vários anos. 

Ele acredita que a tecnolo-
gia não deve ser o “ponto de 
ebulição” do novo momento 
da educação, mas sim uma 
ferramenta a mais para que 
professores e instituições 
busquem aumentar o enga-
jamento dos estudantes. A 
aula virtual é um caminho 
sem volta, mesmo após o fim 
da pandemia, não podemos 
negar, mas não deve ser en-
carada como primeira opção 
para os ensinos primário e 
médio. Até porque a prio-
ridade sempre deverá ser 
a relação professor/aluno, 
que não pode ser substitu-
ída por tecnologia nenhuma. 

E as gerações Z e Alpha, 
nascidas a partir de 1995, 
têm mostrado que uma 
mudança na metodologia, e 
não no formato, precisa ser 
repensada o quanto antes. 
Prova disso é o recente re-
latório divulgado pela Dell 
Technologies, que concluiu 
que 85% dos empregos para 
esse grupo de novos pro-
fissionais ainda não foram 
inventados pelo mercado. 

Como preparar esses alu-
nos e estruturar a escola 
para que capacite de forma 
cidadã e “antenada” nossos 
futuros trabalhadores? Essa 
deve ser a grande pergunta 
a ser respondida pelo setor 
de educação no Brasil e no 
mundo nos próximos anos. 
A resposta está a caminho e 
deverá considerar uma visão 
“fora da caixa”, que esteja 
conectada aos anseios dos 
alunos de hoje e do futuro. 

(*) - É Superintendente do Grupo 
Marista.

Antonio Rios (*)

Noventa por cen-
to da população quer 
ser vacinada contra o 
novo Coronavírus in-
dependente da marca 
do imunizante, mostra 
pesquisa divulgada na 
sexta-feira (30) pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O 
levantamento ouviu 2 
mil pessoas em todos 
os estados do país entre 
os dias 12 e 16 de julho.

Entre as pessoas en-
trevistadas, 43% disse-
ram que até gostariam 
de escolher entre as 
marcas de vacina dis-
poníveis se houver essa 
possibilidade, mas ape-
nas 9% afirmaram que 
deixariam de se vacinar 
se o imunizante de pre-
ferência não estivesse 
disponível.

“O fato do brasileiro 
aceitar tomar a vacina 
disponível nos deixa 
menos apreensivos, não 
só pela proteção indivi-
dual, mas pelo benefício 
para toda a sociedade”, 
ressaltou o presidente 
da CNI, Robson Braga 
de Andrade. A maioria 
da população (62%) 
considera que o ritmo da 

Ao menos 70% acham que a pandemia deve perder 
força daqui para frente.

O índice é estável, em 
termos estatísticos, 
em relação ao trimes-

tre imediatamente anterior 
(encerrado em fevereiro 
deste ano): 14,4%.

De acordo com os dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, houve 
uma alta, no entanto, na 
comparação com o tri-
mestre findo em maio de 
2020, quando a taxa era 
de 12,9%.

A população desocupada 
no trimestre encerrado em 
maio deste ano, chegou a 

O índice é estável em relação ao trimestre anterior: 14,4%, diz IBGE.

Incerteza 
da economia 
recua 3 pontos 
em julho

O Indicador de Incerteza 
da Economia brasileira, 
calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), re-
cuou 3 pontos de junho 
para julho deste ano. Com 
isso, o indicador chegou a 
119,3 pontos, retornando 
ao nível de maio de 2021. Os 
dois componentes do índice 
apresentaram queda. 

O componente de Mídia, 
baseado na frequência de 
notícias com menção à incer-
teza na imprensa, recuou 2,8 
pontos, para 118,9 pontos. O 
componente de Expectati-
vas, que mede a previsão de 
analistas econômicos para os 
12 meses seguintes, recuou 
pela quarta vez consecutiva. 
A queda foi de 2,5 pontos e le-
vou a expectativa para 113,2 
pontos, menor nível desde 
janeiro de 2020 (112,5).

“A melhora dos números 
da pandemia no Brasil e 
a recuperação gradual da 
atividade econômica moti-
varam a redução do nível 
de incerteza no mês”, disse 
a economista da FGV Anna 
Carolina Gouveia. “Para um 
recuo mais expressivo das 
incertezas neste segundo 
semestre de 2021, é preciso 
que os fatores que motiva-
ram a queda do indicador 
em julho continuem melho-
rando de forma sustentável 
nos próximos meses” (ABr).
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Desemprego fica em 14,6% 
no trimestre encerrado em maio
A taxa de desemprego no país ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio deste ano, segundo 
dados divulgados hoje (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

passado (mais 2,1 milhões 
de desempregados).

A população ocupada (86,7 
milhões de pessoas) cresceu 
0,9% em comparação com o 
trimestre anterior (mais 809 
mil pessoas empregadas) e 
ficou estável ante o trimestre 
encerrado em maio de 2020.

O nível da ocupação, que 
é o percentual de pessoas 
ocupadas na população em 
idade de trabalhar, chegou a 
48,9%, ficando estável frente 
ao trimestre móvel anterior 
(48,6%) e caindo ante o tri-
mestre finalizado em maio de 
2020 (49,5%) (ABr).

14,8 milhões, ou seja, man-
teve-se estável em relação 
ao trimestre anterior mas 

cresceu 16,4% na com-
paração com o trimestre 
encerrado em maio do ano 

CNI: 90% não fazem questão de 
escolher marca de vacina

vírus. 
Também se reduziu 

a proporção de pesso-
as que tem medo de 
frequentar shoppings, 
de 39% para 24%. Em 
relação ao comércio 
de rua, em abril, 36% 
tinham medo e agora 
são 28%. O receio de ir 
a bares e restaurantes 
passou de 45% para 
34%. Também melho-
raram as expectativas 
sobre a economia. Em 
abril, 18% viam a si-
tuação econômica do 
país em recuperação. 
Neste levantamento o 
percentual ficou em 
43% (ABr).

vacinação no Brasil ainda 
é lento. Porém, 68% acre-
ditam que a velocidade 
da imunização no país 
aumentou muito em julho 
em relação a junho.

Para 70% dos entre-
vistados, a pandemia da 
Covid-19 deve perder 
força daqui para frente. 
Uma minoria (18%), no 
entanto, acredita que o 
número de casos e de 
mortes causadas pela 
doença deve aumentar. 
Na comparação com a 
pesquisa feita pela CNI 
em abril, caiu de 56% 
para 47% o percentual 
de pessoas que diz ter 
muito medo do Corona-



Cibersegurança e Engenharia 
Social: a evolução dos 

ataques digitais

A engenharia social 
é uma das técnicas 
de hacking mais 
significativas do 
mundo. Em resumo, 
ela usa truques e 
táticas psicológicas 
para fazer com que o 
usuário comprometa 
sua própria segurança

Os hackers utilizam 
esse procedimento 
para se firmar em 

um sistema antes de usar 
malware ou RATs (ferra-
mentas de acesso remoto) 
para começar a roubar 
dados ou controlar um sis-
tema. A engenharia social 
é um ponto de partida, não 
um método completo de 
hack. O “pulo do gato” é que 
muitas pessoas não levam 
a sério a engenharia social, 
achando que nunca serão 
atingidas ou simplesmente 
não a entendem.

De acordo com a Canalys, 
consultoria global do mer-
cado de tecnologia, o ano 
passado registrou um nú-
mero recorde de violações 
de dados em todo o mundo, 
apesar de ter havido aumen-
to significativo nos gastos 
com segurança cibernética. 
O período foi marcado por 
uma forte expansão da vio-
lação de dados, com cerca 
de 30 bilhões de registros 
comprometidos em um 
período de 12 meses, mais 
do que o contabilizado nos 
15 anos anteriores combi-
nados. 

Isso ocorreu apesar dos in-
vestimentos em segurança 
cibernética terem superado 
outros gastos com TI em 
2020, totalizando US$ 53 
bilhões globalmente, o que 
representa um aumento de 
10% na comparação com o 
ano anterior. De maneira 
geral, os hackers possuem 
alto grau de eficiência em 
técnicas de engenharia 
social e com a pandemia do 
Coronavírus, que acarretou 
com o trabalho remoto, o 
êxito só aumentou. 

No final de 2020, o Gartner 
observou um aumento nos 
relatórios de comprometi-
mento de contas de e-mail 
comercial relacionado ao 
Coronavírus e golpes de 
phishing, incluindo phishing 
de SMS (“smishing”), e 
ataques de roubo de cre-
denciais. Com informações 
que servem como ‘migalhas 
de pão’, somadas a cada 
vez maior profundidade de 
conhecimento sobre empre-
sas e pessoas, além de uma 

pitada de criatividade, os 
hackers criam uma infini-
dade de armadilhas.

Invasão de webcams e 
posterior extorsão e chan-
tagem com conteúdo im-
próprio obtidos; instalação 
de software espião que ex-
plora fragilidades de redes 
domésticas ou até públicas; 
roubo de senha com pulve-
rização e cruzamento de 
conexões em redes sociais 
usando como base pontos 
de vista políticos compar-
tilhados; grupos de mídia 
social, hobbies, esportes, 
interesses em videogames, 
ativismo e situações de 
crowdsourcing etc.

Além disso, bots (robôs) 
infectam navegadores web 
com extensões maliciosas 
que sequestram sessões de 
navegação na web e usam 
credenciais de rede social 
salvas no navegador para 
enviar mensagens infec-
tadas a amigos. Em voga 
também foram os ‘baits’ (is-
cas) neste período crítico de 
pandemia sobre vacinação e 
auxílio emergencial.

Os criminosos sabem que 
o elemento mais vulnerável 
de qualquer sistema de 
segurança da informação é 
o ser humano, que possui 
traços comportamentais 
e psicológicos que o torna 
suscetível a ataques. Em 
função disso, o modelo 
Zero-Trust está ganhando 
força. O conceito se baseia 
na ideia de que as organiza-
ções não devem, por padrão, 
confiar em nada que esteja 
dentro ou fora de sua rede 
ou perímetro. 

Nesse cenário, ganham 
força as soluções de ges-
tão de credenciais de alto 
privilégio e de identidade. 
A segurança baseada em 
autenticação contextual 
levará em consideração o 
que você sabe (senha/PIN), 
onde você está (na rede 
corporativa, VPN, aeropor-
to etc.), a aplicação a ser 
acessada, o que você possui 
(tokens físicos, soft tokens) 
e quem você é (biometria). 

A combinação desses 
fatores oferece um nível 
de risco e a consequente 
demanda por autenticação 
mais ou menos agressiva. 
Quando falamos em segu-
rança da informação, tam-
bém precisamos entender 
o funcionamento da mente 
do usuário como um dos 
pilares da construção de 
uma arquitetura eficiente. 
Todo cuidado é pouco. 

 
(*) - É diretor de Pré-Vendas

e Serviços Profissionais 
da Quest Software.

Rogério Soares (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 31/07 a 02/08 de 20214

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Grandes empresas de tec-

nologia estão apostando que 
ainda usaremos máscaras 
durante bastante tempo. 
Uma delas é a LG, que no 
ano passado informou estar 
desenvolvendo sua máscara 
PuriCare Wearable Air Puri-
fier, que começará a ser ven-
dida na Tailândia no próximo 
mês; os atletas tailandeses 
que estão em Tóquio para a 
Olimpíada já estão usando o 
equipamento. 

A máscara traz filtros 
descartáveis HEPA (High 
Eficiency Particulate Air), 
três ventiladores, microfo-
ne embutido, amplificador 
de voz e alto-falante. A LG 
afirma que sua tecnologia 
“VoiceOn” reconhece auto-
maticamente quando a pes-
soa está falando e aumenta o 
som para que outras pessoas 
possam ouvi-la através da 
máscara. Toda essa parafer-
nália é alimentada por uma 
bateria com autonomia de 8 

horas, que pode ser recarre-
gada em 2 horas, usando um 
cabo USB. 

A máscara deve começar a 
ser vendida em outros países 
após receber a aprovação 
dos órgãos reguladores, 
disse a empresa, que não 
informou o preço do equi-
pamento. Mas o dispositivo 
da LG já tem rivais, como a 
máscara que será lançada até 
o final do ano pela Razer e a 
Xupermask, fabricada pela 
Honeywell e concebida pelo 
rapper Will.i.am. 

Ela custa cerca de 300 
dólares e foi desenhada por 
Jose Fernandez, o figurinis-
ta de Hollywood que criou 
os trajes SpaceX para Elon 
Musk e trabalhou em “Black 
Panther”, “The Avengers” e 
“X-Men 2”. Esperamos que 
essas máscaras não sejam 
necessárias, com a pandemia 
logo sendo contida. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Grandes empresas apostam 
em máscaras sofisticadas

Na opinião de 69% das pessoas do 
Brasil, o país vive um período de declínio. 
O percentual coloca o país em primeiro 
lugar, entre 25, como o que pior enxerga 
a situação atual de sua própria nação. Os 
dados são da pesquisa Broken-System 
Sentiment in 2021, realizada pela Ipsos 
com entrevistados de 25 países – sendo 
mil brasileiros. Após o Brasil, os países 
com piores índices são, em segundo lu-
gar, o Chile, a África do Sul e a Argentina 
(cada um deles com 68%) e, em terceiro 
lugar no ranking, a Colômbia (67%). 

O ponto de vista negativo se estende 
à sociedade local. Para 72% dos respon-
dentes no país, a sociedade brasileira 
está falida. De 25 nacionalidades, é a 
segunda que pior se avalia, empatada com 
a Hungria (72%). Em primeiro lugar está a 
África do Sul, com 74%, e fechando o top 3, 
está o conterrâneo latino-americano Chile, 
com 69%. A maneira como a população 
brasileira entende as motivações políti-
cas e econômicas de seu país é um fator 
relevante no entendimento majoritário 
de que o Brasil está em declínio e de que 
nossa sociedade está falida. 

Quatro em cada cinco entrevistados 
(80%) acham que a economia do Brasil 
é manipulada para beneficiar os ricos e 
poderosos. Além disso, 78% acham que 
partidos e políticos tradicionais não ligam 
para as pessoas comuns. “É importante 
que as pessoas se sintam desconfortáveis 
com a posição que ocupamos nesse ranking 
e vejam esses números como um convite 

Brasileiro: os que mais sentem 
declínio entre 25 nações pesquisadas

Brasil é entre cidadãos comuns e a elite 
política e econômica.

Ainda no âmbito político, a esmagadora 
maioria (87%) acha que os políticos sempre 
acabam encontrando maneiras de prote-
ger seus privilégios. Por fim, entre cada 
10 brasileiros, sete (70%) creem que as 
questões políticas mais importantes na 
nação devem ser decididas diretamente 
pelo povo através de referendos, não pelos 
governantes eleitos.

“Os números compõem uma forte crítica 
à classe política e às elites que governam o 
país. Os números denotam um forte ressenti-
mento em relação às desigualdades sociais e 
representam um alerta importante para que 
estas instituições possam rever seus papeis 
enquanto agentes públicos, assumindo de 
maneira mais efetiva suas responsabilida-
des perante a sociedade”, analisa Gastaldi. 
Pouco mais da metade (53%) concorda que, 
quando há poucos empregos, as empresas 
devem priorizar a contratação de pessoas 
deste país em vez de imigrantes. 

Ademais, 34% acreditam que os imi-
grantes tiram o trabalho dos nascidos no 
país e apenas 26% acham que o Brasil 
seria uma nação mais forte se a imigração 
fosse interrompida. A pesquisa online foi 
realizada com 19.017 entrevistados com 
idades entre 16 e 74 anos de 25 países. Os 
dados foram colhidos entre 26 de março 
e 9 de abril de 2021 e a margem de erro 
para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. 
- Fonte e mais informações, acesse: (www.
ipsos.com/pt-br).

para um debate mais amplo e o que temos 
que mudar para reverter essa tendência”, 
avalia Helio Gastaldi, diretor de Public 
Affairs na Ipsos.

Com relação às expectativas para o 
governante da nação, 74% dos respon-
dentes acreditam que o Brasil precisa 
de um líder forte para recuperar o país 
das mãos dos ricos e poderosos. Não 
obstante, seis em cada 10 (61%) creem 
que, para consertar o país, é preciso um 
líder forte disposto a quebrar regras. Para 
82% dos brasileiros, a elite política e eco-
nômica não se importa com pessoas que 
trabalham duro. Três quartos do total de 
entrevistados no país (76%) acreditam 
que a principal divisão da sociedade do 

Para 72% dos respondentes no país, 
a sociedade brasileira está falida.
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José Leonardo de Campos (*)
 

Quando falamos de orga-
nização e planejamento 
financeiro, não é inco-

mum encontrarmos profissio-
nais liberais, autônomos e até 
mesmo empresários que aca-
bam misturando as despesas 
pessoais com as despesas da 
empresa ou negócio que pos-
suem, inclusive em uma mesma 
conta corrente, usando cartão 
de crédito pessoal para arcar 
com as despesas da empresa e 
vice e versa. 

Entre os principais motivos 
para isso acontecer, podemos 
destacar a praticidade ou a 
comodidade de utilizar contas e 
cartões que já se tem na pessoa 
física, visto que muitas vezes, a 
burocracia e os custos para ter 
conta corrente e cartão de cré-
dito na pessoa jurídica, acabam 
se tornando um dificultador. 
No entanto, do ponto de vista 
da organização e do planeja-
mento financeiro, essa prática 
pode gerar diversos problemas 
tanto na pessoa física quanto 
na jurídica. 

Isso traz dificuldade no 
gerenciamento financeiro, no 
acompanhamento de resul-
tados, na precificação e, por 
consequência, até mesmo 
nos objetivos financeiros, na 
estratégia de negócio e nos 
resultados. Para uma boa saúde 
financeira, podemos listar dois 

O gerenciamento financeiro possibilita 
uma análise clara de resultados.

Por que separar as finanças 
pessoais dos gastos da sua empresa
Do ponto de vista da organização e do planejamento financeiro, essa prática pode gerar diversos 
problemas tanto na pessoa física quanto na jurídica

bra após o pagamento 
de todas as despesas) 
para os meses futuros 
(exemplos: capital de 
giro, compras de material 
ou insumos, ou melhorias 
e investimentos caso 
exista necessidade);

 3) O que sobra é o que pode 
ser direcionado como 
receita para o orçamento 
pessoal; 

 4) No orçamento pessoal, 
com essa receita em 
mãos, pague todas as des-
pesas pessoais e separe 
um valor para consumo 
pessoal; 

 5) O que sobrar, invista. 

Importante ressaltar que, o 
ideal é ter contas e cartões sepa-
rados para despesas e receitas 
da pessoa física e da empresa, 
justamente para um gerencia-
mento mais simples e rápido e, 
aqui cabe uma dica prática: não 
preciso ter, necessariamente, 
uma conta PJ para a empresa. 
Hoje em dia é possível abrir 
uma conta em bancos digitais 
sem ter custos e sem sair de 
casa, tendo, inclusive, algumas 
opções exclusivas para conta 
jurídica. 

(*) - Formado em Engenharia Elétrica, 
atuando em diferentes mercados 

como indústria automotiva, tecnologia 
e telecomunicações, é COO da Plano, 

fintech de educação e organização 
financeira.

tópicos de extrema importância 
como pontos de partida, seja 
nas finanças pessoais ou nas 
finanças da empresa: 
	 •	Conhecer	as	previsões	de	

receitas e despesas futuras, 
ou seja, ter planejamento, 
e assim criar objetivos e 
metas de resultados como 
também conseguir diag-
nosticar qualquer possível 
desequilíbrio financeiro 
antes de acontecer. 

	 •	Acompanhar	 o	 realizado,	
ou seja, aquilo que efetiva-
mente acontece no dia a dia 
financeiro, rotineiramente 
tendo sempre uma base de 
comparação de previsto x 
realizado para estar ciente 
se o planejamento está efe-
tivamente acontecendo no 
dia a dia e, caso negativo, 

poder replanejar e corrigir 
a rota antes de maiores 
problemas. 

Assim, a fim de aplicar os 
dois pontos acima em ambas 
as frentes, separar as finanças 
pessoais das finanças da empre-
sa, acaba por simplificar muito 
o gerenciamento financeiro, 
tanto pessoal quanto da empre-
sa, possibilitando uma análise 
clara de resultados, pois cria-se 
uma conexão lógica entre as 
duas frentes, sendo de maneira 
simplória a sequência: 
 1) Todo dinheiro que entra 

na empresa, precisa pa-
gar todas as despesas da 
empresa; 

 2) Caso necessário, separe 
parte do resultado da 
empresa (valor que so-
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUSTAVO PRANZO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 14/01/1989, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gino Pranzo e de Monica Cristina 
Pranzo. A pretendente: PATRÍCIA PIETRO LORENÇO, profissão: veterinária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 28/10/1992, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Gilmar Aparecido 
Pietro Lorenço e de Vania Regina Prudencio da Silva Pietro Lorenço.

O pretendente: LEANDRO FRUTUOSO DOS SANTOS, profissão: assistente financeiro 
pleno, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/08/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Wanderley Frutuoso dos 
Santos e de Rosangela Aparecida Frutuoso dos Santos. A pretendente: LARISSA CAIRES 
RODRIGUES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 08/04/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Cláudio Santos Rodrigues e de Celia Caires Rodrigues.

O pretendente: FERNANDO ANDRADE DE MELO, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 17/08/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jorge Fernando 
de Melo e de Zilia Araujo Andrade de Melo. A pretendente: ANA BEATRIZ ULRICH DE 
OLIVEIRA E CASTRO, profissão: médica, estado civil: divorciada, naturalidade: no Rio 
de Janeiro, RJ, data-nascimento: 10/11/1986, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Manoel José Casanova de Oliveira e Castro e de Carla 
Maria Ulrich de Oliveira e Castro.

O pretendente: MATEUS SOUZA RODRIGUES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/06/1995, residente e domiciliado em 
Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Marcos Rodrigues e de Edilaine Souza de Santana. A 
pretendente: JULIA AMORIM PALOMINO, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 16/08/1997, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Alexandre Palomino e de Nerci Amorim Ribeiro.

O pretendente: SÉRGIO DOS SANTOS FRAGA, profissão: metroviário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 24/07/1968, residente 
e domiciliado em Penha de França São Paulo, SP, filho de Salomão da Anunciação Lima 
de Fraga e de Francismeire dos Santos Fraga. A pretendente: CRISTINA PEREIRA DA 
SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: em Orlândia, SP, data-
nascimento: 03/08/1973, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Devair Pereira da Silva e de Maria das Dores Paixão Silva.

O pretendente: MAURÍCIO LUÍS RODRIGUES SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 24/01/1993, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto da 
Silva e de Lucinda Rodrigues. A pretendente: CAMILA DA SILVA, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
27/10/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Waldir 
Ferreira da Silva e de Elisia Maria Simeão e Silva.

O pretendente: RONALDO LEITE DA SILVA LOPES, profissão: operador de som, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 30/04/1980, 
residente e domiciliado no Brás, São Paulo, SP, filho de Edison Aparecido Lopes e de 
Irenice Maria da Conceição Leite da Silva. A pretendente: MARIA CLAUDIA SANTIAGO 
DA SILVA, profissão: secretária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, SP, data-nascimento: 05/09/1979, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Valderacy Neres Santiago e de Maristela Sayago Neres Santiago.

O pretendente: WILLIAM POZZI DE LIMA, profissão: técnico têxtil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 07/11/1989, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Claudio Soares de Lima e de 
Maria Aparecida Pozzi. A pretendente: KAROL GERVÁSIO SODRÉ, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: em Brotas de Macaúbas, BA, data-nascimento: 
18/11/1997, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Claudeci Araújo 
Sodré e de Luciene Gervásio dos Santos Sodré.
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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O parque 
de diversões

Este é um momento 
decisivo da 
humanidade que 
pouco se esforçou 
para conhecer o 
significado da vida 
e sua finalidade 
principal

Por isso, agora entrou 
num labirinto onde 
não encontra a saí-

da. Mas quantos querem 
realmente achar a saída? 
Quantos só pensam em um 
regresso à forma frouxa de 
viver, só buscando comida, 
bebida e prazeres, como se 
a vida não fosse nada mais 
que um passeio num parque 
de diversões. O ser humano 
não é como os animais sem 
livre-arbítrio; embora seu 
corpo seja de origem animal 
com órgãos reprodutores, 
é espírito. 

No pós-guerra surgiram 
as grandes instituições 
criando esperanças de um 
mundo mais humano, mas 
as guerras prosseguiram, 
os países se endividaram, 
a especulação tomou con-
ta, fecharam as fábricas e 
foram produzir na China, 
pagando uma fração do 
salário do ocidente e pro-
movendo a precarização 
geral. Cada indivíduo tem 
de se tornar um verdadeiro 
ser humano, pois sem isso 
o caos nos aguarda.

É preciso verificar a rea-
lidade. Para o lobo homem, 
geralmente em pele de cor-
deiro, o que vale é obter o 
que ele cobiça. Em décadas 
de desfaçatez, engessaram 
o gigante. O Brasil tem de
dar uma guinada através do 
querer, da força de vontade 
e ações de seu povo e gover-
nantes. É preciso encontrar 
a fórmula de produzir mais, 
empregar mais, educar
mais; sem isso a pobreza só 
aumentará. Reis e sacerdo-
tes falharam na condução
dos seres humanos, e veio
a república que foi conta-
minada pela corrupção e
cobiça de poder.

Na falta de estadistas 
sérios, empenhados na 
melhora das condições 
gerais de vida no pla-
neta e no bom preparo 
das novas gerações para 
a vida, o Estado cai na 
mão dos corruptos que 
arruínam tudo, ou na dos 
tiranos que acabam com 
a liberdade e a força de 
vontade da nação, e tudo 
vai estagnando pela falta 
do movimento voltado 
para o bem geral, para um 
viver sadio e alegre, em 
atividades construtivas e 
beneficiadoras. 

Uma questão que tem 
mobilizado a opinião pú-
blica é a aprovação do 
fundo eleitoral elevado 
pelo Congresso para R$5,7 
bilhões para financiamento 
da campanha eleitoral de 
2022. Seria isso a busca de 
compensação pelas perdas 

havidas com o crescente 
cerceamento de negocia-
tas nos ministérios e nas 
estatais? 

Se o governo vai fechando 
as torneiras do dinheiro 
fácil na administração do 
país, logo surgem outras 
de larga vazão do dinheiro 
público, para benefício da 
casta que se aboleta no 
poder para obter o máximo 
de vantagens, deixando de 
cumprir seu dever para com 
o Brasil e sua população.
A natureza é o mais belo
presente que a humanidade 
recebeu. Dela obtém-se a
água que a tudo sustenta
e os alimentos para conser-
vação do nosso corpo. Com 
inteligência e capacidade
de transformação, conse-
guimos grandes avanços,
mas a um custo muito
grande para o planeta.

A forma como exploramos 
as riquezas naturais, a falta 
de consideração para com o 
semelhante, e a quantidade 
de lixo que geramos chega-
ram a um limite perigoso, 
ameaçando não apenas as 
várias espécies animais e 
vegetais, como também a 
nossa própria sobrevivên-
cia. Os homens no poder 
e a humanidade em geral 
têm subestimado a força 
da natureza, julgando-se 
superiores, sem atentarem 
para as leis naturais. 

A natureza está enviando 
seus recados em forma de 
catástrofes. De todas as 
formas chegam os sinais 
de que o viver na Terra se-
guiu por caminhos errados. 
Acontecimentos drásticos 
apontam para a necessi-
dade de reconhecimento e 
mudanças. 

As leis naturais ou leis 
cósmicas do Criador, que 
a tudo regem, trazem de 
volta a colheita do uso do 
livre-arbítrio e dos talentos 
inerentes ao espírito huma-
no, destinados ao aprimora-
mento da espécie humana. 
São o balanço contábil; a 
verificação do resultado 
das ações, e assim, natu-
ralmente, as leis do Criador 
recebem um reforço, e tudo 
vai acontecendo cada vez 
mais aceleradamente.

O espírito foi encaminha-
do para a matéria grosseira 
para reconhecer a sua 
origem e se tornar forte, 
mas tinha de domesticar 
a vontade egocêntrica que 
se forma em seu cérebro, 
pois se não fizer isso se 
torna fraco e dominado, 
cego e surdo, para que não 
procure seriamente a Ver-
dade e o reconhecimento 
do Criador e suas leis e, 
fatalmente, caminhará para 
ruína por vontade própria 
em vez de alcançar um viver 
abençoado.

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

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

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

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia Ultragaz S.A.
(“Companhia”), que se realizará no dia 10 de agosto de 2021, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343, 9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2020, acompanhados do parecer dos auditores independentes; e 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31.12.2020. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apre-
sentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão
participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida
procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 8 de agosto de 2021. Em decorrência
da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem
os documentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias
autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos docu-
mentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomen-
dações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os
presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do
Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 30 de julho de 2021.

Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Rowal S.A.
CNPJ/MF nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 13/04/2021. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o Registro nº 358.277/21-8 em 27/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB 
INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA

CNPJ n° 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 - REGISTRO NA OCESP nº 2630

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente da SICOOB INDEPENDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam 4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e 
Cinquenta e Seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a 
ser realizada em ambiente virtual, no dia 11 de agosto de 2021 (4ª-feira), em primeira convocação, 
às 13h00min, com a presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, 
às 14h00min, com a presença virtual da metade dos associados mais um e, em terceira e última 
convocação, às 15h00min, com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia:
1. Leitura e Registro da Leitura do Ofício 15410/2021, em Ata; 
2. Deliberação quanto à forma de Rateio das Perdas Auferidas no exercício findo em
31/12/2020, atendendo à determinação do expediente nº 15410/2021;
3. Aprovação de eventuais diligências, quanto ao que ficar deliberado nos itens anteriores;
4. Outros Assuntos não deliberativos de interesse dos associados. 
Observações Gerais:
I - Os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital; 
II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro 
e de participar na Assembleia Geral Digital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados 
até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no edital 
de convocação.

São Paulo, 31 de julho de 2021
SR. NATANAEL ÁTILAS ALEVA - PRESIDENTE

Conselho de Administração

Todos os dias, o noticiário traz um novo caso de violência 
doméstica, nos mais diversos cantos do Brasil. A cada minuto 
de 2020, alguém ligava para um centro de denúncias para 
relatar um caso de violência doméstica. Somente o Disque 
190 recebeu 694.131 ligações sobre violência doméstica, total 
16,3% maior do que o ano anterior. 

Segundo o introdutor do Krav Maga na América Latina, Grão 
Mestre Kobi Lichtenstein, quem pratica essa modalidade de 
defesa pessoal se torna uma pessoa mais atenta e mais autocon-
fiante. “O Krav Maga prepara seu praticante para se defender, 
independente de seu tamanho ou força física. Além disso, a 
prática muda a forma como ele lida com o medo”, explica.

O resultado é uma pessoa que raramente vai se colocar em 
risco e que vai conseguir perceber sinais de uma determinada 
situação que pode evoluir para uma violência. O praticante de 
Krav Maga passa a ter mais autoconfiança para decidir mudar 
esse quadro em sua vida.  

Presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga, a 
única representante oficial da defesa pessoal israelense no 
Brasil, Kobi explica que se usa o Krav Maga o tempo todo e 
não só no momento de uma agressão ou ameaça. “A atenção, 
a mudança na postura, a cabeça erguida passam a fazer parte 
do cotidiano de quem pratica Krav Maga, ou seja, qualquer 
agressor que procure um ‘alvo fácil’ desiste quando encontra 
uma pessoa com essa atitude”.  

É importante lembrar que o Krav Maga não é uma moda-
lidade esportiva, com regras ou competições. É uma arte 
de defesa pessoal que prepara o praticante para momentos 
em que a vida é colocada em risco. Foi desenvolvido na 
década de 40, em Israel, por Imi Lichtenfeld, para permitir 
que qualquer pessoa, independente de idade, sexo ou a 

O resultado extrapola os treinamentos e se reflete na qualidade 
de vida das pessoas.

Na Islândia, o governo 
fez um estudo sobre 
a redução da jornada 

de trabalho de 40 para 35 ho-
ras semanais. O resultado foi 
trabalhadores menos estres-
sados e com mais equilíbrio 
entre a vida profissional, 
familiar e a saúde. 

Aqui no Brasil, a ideia foi 
adotada pelo coletivo de pro-
dutores de conteúdo I Hate 
Flash, justamente pensando 
no bem-estar de todos os 
colaboradores – principal-
mente depois do início da 
pandemia. Assim como na 
Islândia, a empresa fez um 
teste. Decidiu implementar 
por um período a jornada de 
quatro dias de trabalho para 
três de folga. 

A iniciativa partiu de um 
dos sócios, Francisco Cos-
ta, que além de fotógrafo 
também é psicólogo. “Li um 
texto sobre empresas que 
estavam adotando essas 
jornadas e os benefícios que 
folgar em um dia útil poderia 
trazer para a equipe”, conta. 

Ale Boiani (*)

O plano de previdência corporativa é um excelente instrumento 
para atração e retenção de talentos em uma empresa.

Pode trazer benefícios tanto para o funcionário quanto para o 
negócio em si. Por um lado, as empresas obtêm vantagens fiscais e 
por outro a consolidação de colaboradores dentro da corporação, 
pois as pessoas além de terem uma parte das contribuições pagas 
pela empresa. Podem também contar com taxas de administração 
menores quando comparadas a um plano aberto de previdência, 
modelo que pode ser adquirido por uma pessoa física - mas que 
não conta com as vantagens do plano fechado, que precisa estar 
vinculado a uma empresa, por exemplo. Caso a empresa seja tri-
butada pelo lucro real, conseguirá abater até 20% da folha salarial. 

Com o papel de aumentar a motivação e a produtividade e 
ainda manter uma boa imagem quanto à responsabilidade social, 
os dois principais tipos de previdência corporativa disponíveis 
são a averbada e a instituída. 

No caso da previdência averbada, a empresa não tem participação 
financeira, mas consegue melhorar a negociação de custos e fun-
dos disponíveis ao somar as contribuições dos colaboradores que 
terão desconto em folha, o que é bastante prático e uma forma da 

pessoa realmente se programar em poupar para a aposentadoria. 
Na previdência instituída, geralmente a empresa monta um programa 

em que contribui mensalmente com o mesmo valor que o colaborador 
contribuir, coloca um limite de valor máximo de contribuição de acordo 
com um percentual do salário, e monta um programa que consiste 
em: quanto mais tempo o colaborador ficar na empresa, maior o valor 
que conseguirá resgatar, podendo chegar a 100% das contribuições 
próprias, mais as da empresa, somados ainda aos rendimentos. 

Além do valor para a previdência, geralmente o produto oferece 
alguma cobertura de seguro de vida e a possibilidade de que na 
idade estipulada, o funcionário escolha entre uma renda vitalícia 
ou temporária. Ao se desligar da empresa, dependendo das regras 
do regulamento, pode portar para uma seguradora de preferência 
e continuar o plano até o melhor momento para resgate. 

O mais interessante e pouco conhecido pelas empresas é que 
não é necessário ser uma empresa muito grande para estruturar 
um produto assim. Eles são feitos sob medida, de acordo com a 
área de negócios da empresa, a quantidade de colaboradores e a 
média salarial. Vale a pena conhecer mais e tornar o seu negócio 
ainda mais consolidado e saudável. 

(*) - É CEO, fundadora e sócia do 360iGroup (https://360igroup.com.br/).

Plano Previdência Corporativa: os benefícios para a sua empresa
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Empresa adota modelo de trabalho 
com semana de quatro dias

Ter um trabalho com o mesmo valor salarial e menos horas pode parecer um sonho, mas é uma 
realidade cada vez mais próxima

Esse dia útil de folga aju-
dou muito a profissional a 
conseguir tocar os projetos 
pessoais. “Por mais que 
eu ame meu trabalho no I 
Hate Flash, tenho também 
outras satisfações pessoais 
que preciso preencher. Ter 
esse dia útil foi uma revolu-
ção muito boa. Acredito que 
melhorou até meu trabalho, 
estou mais organizada, 
focada, planejada e tenho 
muito mais satisfação em 
estar em um lugar que se 
preocupa com meu bem-es-
tar”, aponta. 

O teste deu certo e 
passou a ser permanente. 
“Quando a pandemia pas-
sar e os grandes eventos 
de música voltarem vamos 
precisar reorganizar tudo 
novamente, mas sabendo 
dos benefícios que esse dia 
a mais trouxe, com certeza 
vamos dar um jeito de man-
ter”, completa Francisco 
Costa. - Fonte e outras 
informações: (https://iha-
teflash.net/). 

A partir daí foi necessário 
deixar os processos ainda 
mais organizados. 

As reuniões com todos os 
colaboradores passaram a 
acontecer no primeiro ho-
rário de segunda-feira e no 
último de quinta-feira. Para 
que nenhum cliente ficasse 
sem atendimento na sexta-
feira, foram implementados 
plantões com revezamento 
entre os profissionais. 

“Quando falamos em tra-
balhos que mexem com a 
criatividade, esse dia a mais 
pode ser usado para inúme-
ras coisas, desde cursos e 
trabalhos como freelancer 
até coisas banais da vida 
pessoal, como ir ao banco”, 
diz Costa. A Clarisse Ribei-
ro que o diga. Diretora de 
projetos no I Hate Flash, ela 
também atua como cineasta 
e nas artes visuais. 

Quando falamos em trabalhos que mexem com a criatividade, 
esse dia a mais pode ser usado para inúmeras coisas.

Pessoas autoconfiantes são capazes 
de evitar a violência

força física, pudesse se defender de um ou mais agressores, 
armados ou não. 

As técnicas são simples, rápidas e objetivas. Os movimentos 
buscam atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, 
como olhos, nariz, garganta, região genital, etc, o que elimina 
a necessidade de força bruta e possibilita a qualquer um se 
defender. Do ponto de vista físico, há o estímulo para que os 
alunos se exercitem diariamente, dentro de seus limites. 

Emocionalmente, o Krav Maga forma pessoas mais seguras e 
atentas, mudando a relação delas com o medo e promovendo 
o melhor controle de suas emoções na hora de uma situação
de crise. O resultado de tudo extrapola os treinamentos e se
reflete na qualidade de vida das pessoas. Para saber mais,
acesse: (www.kravmaga.com.br).
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 31/07 a 02/08 de 20216

Jirsak_CANVA

a exemplo da familiar, da individual, da social, da religiosa 
e da saúde / bem-estar. 

Não devemos desassociar a vida pessoal da vida profissio-
nal. Acredito que a vida é uma só e que tanto a perspectiva 
pessoal quanto a profissional estão integradas, mesmo que 
em desequilíbrio. 

Não vejo como possível, uma pessoa isolar totalmente a 
sua vida profissional das questões pessoais e o contrário, 
mesmo que alguns cheguem a quase abrir mão de viver 
uma destas, por exemplo, não tendo carreira profissional 
"formal" ou então se dedicando absurdamente apenas a 
questões profissionais e deixando de lado aspectos indivi-
duais, sociais, familiares, etc. 

Assim podemos dizer que cada pessoa tem uma vida 
só, que não volta atrás no tempo, que é finita e dinâmica, 
composta de vários momentos, fases, etapas, e de várias 
dimensões. Não há fórmula que se aplique a todas as pes-
soas, para obtenção de felicidade, sucesso, e equilíbrio, 
basicamente porque as pessoas são diferentes, possuem 
cultura, educação, personalidade, etc. que fazem com que 
sejam únicas. 

É importante que cada pessoa conheça a si mesma, conhe-
ça opções e alternativas para abordar a sua vida e escolha 
/ decida como deseja conquistar seus sonhos e objetivos, 
que podem representar a felicidade, o equilíbrio, o sucesso 
e até mesmo a tão falada, qualidade de vida, mas isso será 
diferente para cada um e não se poderá isolar as dimensões 
de uma vida única. 

O principal ativo do ser humano, sobre o qual buscamos 
equilíbrio é o nosso tempo, portanto a gestão do tempo que 
alocamos para as ações e para as dimensões da vida, tanto 
do ponto de vista de quantidade, mas principalmente de 
qualidade, é o fator chave para se alcançar os objetivos, 
bem como o equilíbrio desejado. 

O principal conceito que temos de assumir é: o controle 
e a função de protagonistas sobre nossas decisões e ações. 
O autoconhecimento nos ajuda a entender quem somos, 
nossos valores, motivações e necessidades e até o nosso 
propósito de vida. 

Devemos evitar o papel de vítimas ou terceirizar a res-
ponsabilidade sobre nossa situação, para outras pessoas ou 
entidades. Ter uma atitude de controle sobre a própria vida, 
a própria agenda e um pensamento sistêmico que entende 
as relações de causas e consequências na nossa vida, ajuda 
na construção de uma jornada, que é tão importante quanto 
o destino final. Cada individuo é diferente dos demais, por-
tanto sua definição de sucesso e felicidade, seus objetivos e 
o seu equilíbrio entre o pessoal e o profissional, será único. 

Esse deve ser construído com o tempo, entendendo-se que 
não será perene / estático, ou seja, é na média que se obtém 
o equilíbrio, reconhecendo que são necessários esforços, 
sacrifícios e "trocas" em determinados momentos, levando 
a alguns desequilíbrios em um período / temporários; que 
uma vez conscientes, podem ser compensados e assim o 
equilíbrio se atinge em um escopo / período maior, mas 
sempre individual. 

Após compartilhar essas ideias centrais neste primeiro 
artigo da série, devo ir mais fundo nos temas mencionados 
nos seguintes, propondo discussões, mas sem fórmulas 
mágicas ou radicais. A ideia é apoiar o indivíduo na sua 
busca por equilíbrio, com alguma estrutura e objetividade. 

(*) - É advisor na Wintepe, consultor, palestrante e professor de MBA (www.
wintepe.com.br) - Fonte e mais informações: (www.fecap.br).
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Perspectivas Vida Pessoal x Carreira 
Profissional: 

• Quero iniciar perguntando: por que você está aqui? 
• Acredita que há um conflito entre vida pessoal e profissional? 
• Entende que são duas vidas separadas que precisam estar 

em equilíbrio? Por quê? 
• Sente que atualmente a sua rotina diária está desequilibrada 

e isto está causando prejuízos? 
• Ou está em busca de mais produtividade? 
• Não? É felicidade, sucesso e qualidade de vida? É possível 

isto? 

São muitas as perguntas que podem levar as pessoas 
a buscar conteúdo que ajude a equilibrar, o que em um 
primeiro momento, parece ser um desafio ou problema, 
ou seja, conciliar uma vida pessoal com uma carreira pro-
fissional cheia de realizações e sucesso. Recomendo uma 
visão integrada, que deve considerar a vida como uma só, 
com suas muitas dimensões, especialmente no lado pessoal, 

O ambiente atual é realmente muito desafiador, e foi agravado durante a pandemia. Convivemos cada vez mais, com doenças associadas 
ao estresse, sobrecarga física e emocional, e que não são necessariamente novas, como a depressão, a dependência química, a síndrome 

do pânico, ansiedade e mais recentemente burnout. Muitas dessas doenças são atribuídas parcialmente a problemas  
de desequilíbrio que impactam negativamente a qualidade de vida. 

Elber Mazaro (*)

As demandas da sociedade tanto na vida pessoal e 
social quanto na profissional, vem evoluindo e para 
muitas pessoas gerando mais pressão, cobranças, 

expectativas, frustrações, exposições e comparações. 
Estamos em um ambiente de redes sociais, smartphones, 
internet, "haters", "stories", apps, que como soluções deri-
vadas da tecnologia podem servir para o bem; mas quando 
não utilizadas adequadamente, podem agravar muito o 
problema de desequilíbrio, tanto no lado pessoal quanto 
no profissional. 

Gostaria de propor um pouco de reflexão, para gerarmos 
autoconhecimento e ajudarmos com ferramentas, técnicas 
e dicas no desenvolvimento de um planejamento, de ob-
jetivos e metas e de uma rotina que permita um equilíbrio 
entre estes dois aspectos da vida humana moderna/atual. 
Reconheço que existem muitas possibilidades e caminhos 
para a busca do equilíbrio mencionado, e não pretendo 
apresentar algo que seja melhor ou pior do que outras 
abordagens, que existem sobre o tema. 

Buscarei entregar um conteúdo de valor, distribuído em 
alguns artigos, que possam trazer alguma contribuição para 
a busca por um equilíbrio e por uma vida mais saudável. A 
ideia inicial que proponho é a de promover a discussão de 
ideias, conceitos e perspectivas sobre o desafio de equilibrar 
a vida pessoal e a carreira profissional. 

Podemos ter uma sequência que aborde com um pouco 
mais de profundidade, que cada pessoa é diferente das 
outras e, portanto, um elemento básico para se construir 
uma rotina de atividades equilibrada, passa por autoco-
nhecimento. 

Precisamos de motivação, sonhos e principalmente de 
objetivos e metas que nos permitam olhar para frente, e 
ter uma razão para empenhar esforços e energia em busca 
de algo. Isso será o tema de uma terceira parte desta série 
de artigos. 

Na conclusão, podemos discutir a definição e a vivência 
de uma rotina que viabilize a priorização do que é mais 
importante para a pessoa, com alguma produtividade nas 
suas ações e este equilíbrio tão desejado por profissionais. 

Seguem alguns pontos de vista sobre o tema, para sua 
reflexão. 
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AMBIENTE ATUAL É 
DESAFIADOR: EQUILÍBRIO 
ENTRE CARREIRA  
E VIDA PESSOAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 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. 

O uso de novas tecno-
logias em biometria e 
identificação humana 

vem crescendo mundial-
mente e será essencial para 
ampliar a oferta de serviços, 
trazer conveniência no dia a 
dia, proteger pessoas, driblar 
a desburocratização, inibir 
fraudes e crimes de falsifi-
cação de documentos. Para 
se ter uma ideia da dinâmica 
desse mercado, as vendas 
globais de soluções biomé-
tricas deverão atingir os US$ 
15,1 bilhões até 2025. 

No Brasil, de acordo com 
a Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia 
em Identificação Digital 
(Abrid), o setor movimen-
tou R$ 1 bilhão em 2020. A 
biometria é uma tecnologia 
utilizada para identificar um 
indivíduo. Por meio de uma 
análise de dados biológicos 
e únicos, os diferentes tipos 
de biometria são capazes de 
evitar crimes de identidade, 
fraudes , reconhecer crimi-
nosos e controlar os acessos 
dos usuários a ambientes 
físicos e digitais. 

Utilizando a biometria, as 
empresas conseguem au-
mentar a segurança, a proati-
vidade e a eficiência de seus 

Os diferentes tipos de biometria são capazes de evitar crimes de 
identidade, fraudes e reconhecer criminosos.

Juliana Abreu (Coord) – Conquista – A psicólo-
ga coordenadora, reuniu credenciados profissionais 
para orientar, instigar e promover métodos para 
palmilhar caminhos a quem estiver desorientado 

ou desejar rever seus internos conceitos visando melhorar 
situação profissional ou mesmo pessoal. Em tempos obscuros e 
de rápidas transições essa obra reveste-se de padrão oportuno. 
Sem complexidade, numa linguagem clara sem perder eficácia, 
sua leitura será de extrema valia.

O Poder da Escolha: Orientação 
vocacional e profissional

Maria Lucia Moyses Ruiz – Scortecci – Essa 
é a oitava de uma série de dez boas obras criadas 
pela psicoterapeuta autora. Até onde irá a paciência 
e parcimônia de uma pessoa amorosamente traída. 

Temos como cenário um triangulo amoroso fervilhante, para dizer 
o mínimo. Duas amigas envolvem-se com o mesmo homem. Sem 
clichês, a obra muito bem urdida possui um final inesperado, 
bastante fora da curva o que torna a leitura interessantíssima.

Sonhe Comigo

Sandra Martinelli e Andréia Roma( Coords) 
– Com título autoexplicativo diversos e proeminentes 
profissionais, sob a égide das coordenadoras,  envol-
vidos em questões empresariais e relacionamento 

entre cliente/fornecedor/produto, compõem de acordo com a 
prefaciadora, esse “curso livro”. Os(As) “feras” além de ótimos 
conselhos e direcionamentos, apresentam  problemas e suas 
soluções. Um verdadeiro manual que poderá levar o leitor aos 
píncaros do sucesso empresarial. Dada sua profundidade, deverá 
ser lido por empreendedores, industriais, comerciantes em geral 

e estudantes de administração e comércio.

Reputação: Os consumidores 
compram reputação 
e não produtos

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Arthur Alves (*) 

Empreender é um grande 
desafio. 

Para os desenvolvedores e 
agências que trabalham com 
a criação de sites, geração de 
leads, campanhas de market-
ing entre tantas outras pos-
sibilidades do profissional 
de internet, tirar uma ideia 
do papel e ver aquilo fun-
cionando, gerando negócios 
e auxiliando pessoas é algo 
muito compensador. 

Mas, além é claro do conhe-
cimento técnico, o primeiro 
passo para todo esse trabalho 
é conquistar clientes. E como 
fazer? Pela internet existem 
diversas opções para expor 
o seu portfólio, fazer net-
working 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 público 
for jovem, o indicado seria o 
Instagram em conjunto com 
Tiktok. Caso mais adulto, 
Facebook. Para ter sucesso é 
preciso estudar qual a melhor 
abordagem em cada rede. 
Afinal, um vídeo para o Tik-
tok provavelmente não terá 
o mesmo efeito se replicado 
no Facebook, por exemplo. 

O portfólio é uma das peças 
fundamentais para conseguir 
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 cliente final precisa 

visualizar o material (site e 
outros) e conseguir entender 
como isso pode se aplicar ao 
negócio dele. 

Possuir um site também 
é essencial para toda a sua 
estratégia online. É nele 
que você reúne todas as 
informações do seu negócio, 
portfólio, serviços ofereci-
dos, contato, etc. Ao criá-lo, 
insira a sua localidade 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 importância 
de realizar uma breve pesqui-
sa 360° em sua região, assim 
poderá ver todas as opor-
tunidades 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 necessárias 
recomendações. Afinal, você 
falar que é um excelente pro-
fissional é uma coisa. Outra 
muito melhor é alguém que 
usou o seu trabalho 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 investi-
mento. 

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

em Gestão de Marketing Digital de 
Alta Performance pela ComSchool e 
Microsoft Power BI, é Head Locaweb 

PRO (https://pro.locaweb.com.br/).

Como desenvolvedores 
e agências conquistam 
clientes pela internet

Biometria para solução de 
crimes movimentará 

US$ 15 bilhões até 2025
Utilizando a biometria, as empresas conseguem aumentar a segurança, a proatividade e a eficiência de 
seus processos. Apenas pessoas autorizadas e devidamente identificadas terão acesso às informações 
e ambientes que a empresa disponibiliza

Pe
sh

ko
va ra, digitais, voz e palmares. 

Dessa forma, ele fica apto a 
realizar pesquisas necessá-
rias para encontrar suspei-
tos. A procura por suspeitos 
por crimes em estações de 
trens, ônibus, aeroportos ou 
até mesmo pela rua podem 
ser facilitadas usando uma 
pesquisa biométrica facial 
onde o suspeito tem seu 
código biométrico facial 
carregado para comparação. 

Além disso, a identificação 
de locutores em conversas 
telefônicas interceptadas ou 
áudios trocados em aplicati-
vos de mensagens também 
podem ser realizadas por 
pesquisas biométrica de voz. 
A biometria de impressões 
digitais ainda é uma das 
mais utilizadas quando o 
objetivo é a resolução de 
crimes. No entanto, outras 
como a facial e voz vem 
crescendo nos últimos anos. 
Isso mostra que cada tipo de 
biometria contribui com as 
suas características. E, as-
sim, compensam eventuais 
dificuldades de uso ou baixa 
qualidade, viabilizando a 
solução de crimes demasia-
damente complexos. - Fonte 
e outras informações: (www.
montreal.com.br).

processos. Apenas pessoas 
autorizadas e devidamente 
identificadas terão acesso 
às informações e ambientes 
que a empresa disponibili-
za. Em 1999, a Montreal , 
uma das maiores empresas 
de TI do país, liderando 
o consórcio Match com a 
Xerox e Dermalog, iniciou 
a primeira implementação 
bem sucedida de um sistema 
de identificação biométrica 
civil e criminal utilizando a 
tecnologia AFIS, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Em 2002, criou a plata-
forma idNetBrasil e então a 
implantou no Acre, Alagoas, 

Amazonas, Mato Grosso do 
Sul, Pernambuco, Rio de 
Janeiro e Roraima. Com esse 
programa, os estados ganha-
ram uma série de ferramen-
tas de perícia papiloscópica. 
Dentre elas, o reconheci-
mento facial, pesquisa de 
fragmentos, decadactilares 
e palmares, para atuar na 
identificação, prevenção e 
solução de crimes. 

Ao realizar a identificação 
de uma pessoa, o órgão 
responsável fica com as 
informações biográficas e 
biométricas armazenadas 
em sua base de dados, como 
por exemplo, fotos, assinatu-

Mônica Guidoni (*) 
 
O tratamento psicoterapêutico trabalha 

as emoções negativas. 
Impossível sair ileso de um período tão 

longo de isolamento social, no qual as 
atividades domésticas e profissionais se 
misturam no mesmo ambiente, envolvidas 
pela tensão provocada pelo vírus e a tris-
teza com sequelas - físicas e/ou mentais -, 
muitas vezes intensificadas pelas perdas 
de familiares e de amigos. 

Não é por acaso que as corporações estão 
investindo cada vez mais em programas 
de saúde mental e emocional para seus 
colaboradores. Um estudo realizado pela 
Universidade do Rio de Janeiro (UERJ) e 
publicado pela revista The Lancet mostra 
que os casos de depressão aumentaram 
90%. Já o número de pessoas que relata-
ram sintomas como crise de ansiedade e 
estresse agudo mais que dobrou entre os 
dois primeiros meses da pandemia. 

Sabemos que diante de situações desafia-
doras, cada indivíduo reage e sente aquele 
momento de forma diferenciada. Alguns 
conseguem lidar melhor com o cenário, ou-
tros se sentem mais anestiados e em pânico. 

Por isso, a importância das empresas estarem 
atentas a esses quadros e disponibilizarem 
parcerias e benefícios que possam contribuir 
para a saúde de sua equipe. 

Uma das alternativas é combinar a orien-
tação psicológica, por meio de sessões de 
terapia, e atividade física. O tratamento 
psicoterapêutico trabalha as emoções 
negativas e pode ser um apoio importante 
para lidar com elas, além de permitir o 
autoconhecimento, gerar motivação e o 
desenvolvimento de novas habilidades. 
Ao trabalhar questões incômodas para o 
paciente, a terapia oferece um novo olhar 
sobre o problema ou preocupação recor-
rente, permitindo que a pessoa encontre 
a melhor solução. 

Já as atividades físicas ajudam a liberar 
a endorfina, neurotransmissor responsá-
vel pela promoção da sensação de prazer 
e bem-estar. Os benefícios da atividade 
física regular podem ir além da sensação 
imediata de satisfação, já que ela pode 
estimular o crescimento de células ner-
vosas no hipocampo, estrutura do cérebro 
responsável pela memória e pelo humor, 
geralmente menor em pessoas com qua-
dros de depressão. 

Um estudo realizado durante 11 anos 
pelo instituto australiano Black Dog, com 
quase 34 mil adultos, chegou à conclusão 
de que o sedentarismo pode agravar os 
distúrbios psicológicos. Aqueles que não 
se exercitavam se mostraram 44% mais 
propensos a sofrer com depressão se 
comparados aos voluntários da pesquisa 
que faziam atividade física uma ou duas 
horas por semana. 

Neste momento em que temos um 
aumento no índice de vacinados e uma 
retomada gradual das atividades, pequenas 
mudanças de hábito podem contribuir 
para superar dificuldades e garantir mais 
qualidade de vida. A combinação de terapia 
com práticas esportivas, que podem variar 
de acordo com o perfil de cada um - cami-
nhada, corrida, dança, natação, ginástica - é 
uma forma de conquistar equilíbrio e mais 
saúde física, mental e psicológica. 

A nova normalidade pede mais leveza 
na vida pessoal e profissional, bem como 
a reconexão com nós mesmos para seguir-
mos em frente com esperança, motivação 
e felicidade. 

(*) - É Head de Gente e Gestão na TotalPass 
(www.totalpass.com.br).

Terapia e atividade física na busca 
de equilíbrio físico e mental


