
PROGNÓSTICOS DE SEGURANÇA DE 
2022 PARA A AMÉRICA LATINA

   Leia na página 6

www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.496

Terça-feira, 
30 de novembro de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

A social-
democracia 
rachada

Por Gaudêncio Torquato

Política

  Leia na página 2

O cliente geralmente se preocupa com dois fatores: o preço do 
frete e o tempo de entrega. O seu negócio está preparado para vencer 
essa “guerra”? Delivery quer dizer entrega em inglês, e no Brasil 
o termo se popularizou principalmente no setor de restaurantes
e alimentação a partir dos anos 2000. No entanto, essa expressão
pode se referir a todo tipo de entrega de produto, seja ele adquiri-
do pela internet ou não. As compras online, porém, cada vez mais
fazem parte da rotina do consumidor brasileiro, principalmente
após a pandemia.

Delivery war: Sua empresa entrega mais rápido que 
os concorrentes?

Um worm de computador, conhecido apenas como "worm", é um 
tipo de malware que tem a capacidade de se espalhar de forma au-
tomatizada para infectar o maior número possível de computadores 
rapidamente, tanto em uma rede doméstica quanto corporativa. Eles 
podem desacelerar a máquina da vítima ou a rede em que ela está, 
devido ao alto consumo de recursos do computador ou ao alto con-
sumo da rede..  

O que é um worm e quais são as suas 
características

As notas fiscais são muito importantes para as empresas e é 
fundamental identificá-las para traçar a estratégia do negócio. No 
Brasil, existem 13 tipos de notas fiscais que são para diferentes 
atividades. Christophe Trevisani, CEO da eNotas, única solução 
tecnológica do mercado que automatiza 100% do fluxo de emissão 
de notas fiscais eletrônicas em qualquer cidade do Brasil, explica 
as funcionalidades de cada uma e o quão fundamentais elas são 
para o empreendimento.  

Os tipos de notas fiscais existentes  
e suas importâncias
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Negócios em Pauta

Relíquias da história da TAM
A TAM Aviação Executiva traz duas relíquias para o seu hangar 

em Congonhas. Trata-se do Cessna 195, fabricado em 1950, clássico 
da aviação geral no pós-Segunda Guerra Mundial, que trouxe para 
os modelos em pistão conforto e luxo de uma aeronave executiva. 
Foi adquirido por João Amaro em um leilão em Cuiabá, após 11 
anos abandonado no aeroporto da cidade. O avião foi restaurado 
pelo comandante Rolim e, anos depois, inspirou a criação do museu 
Asas de um Sonho. Já o Cessna 180-F, ano 1963, foi muito utilizado 
em fazendas e em garimpos, onde as pistas não eram pavimentadas. 
Esse modelo foi doado pelo comandante Peri Igel e é igual à aero-
nave utilizada pelo comandante Rolim e por João Amaro no início 
de suas carreiras. Esses modelos estarão disponíveis para visitação 
dos clientes no Hangar 1, da TAM AE.  Leia a coluna com-
pleta na página 3

Foto: insightnet.com
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Evento digital em dezembro traça tendências 
do agronegócio para 2022

@Falta de insumos, alta dos custos, aumento das exportações, 
pouca oferta de alimentos ou altíssima demanda? Se você quer 

saber a tendência da produção de alimentos no próximo ano, não 
pode perder este evento. De 1 a 3 de dezembro, acontece o “Ten-
dências do Agro 2022”, com a presença de especialistas de diversos 
setores e a presença confirmada da ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento Tereza Cristina. É online, o inscrito assiste de onde 
quiser, e também é gratuito. Além do acesso à informação de quali-
dade, ao fim da programação, o participante terá acesso ao show ao 
vivo “Raízes”, uma atração apresentada pelos cantores sertanejos 
Chrystian, Milionário e Paraná. Entre os palestrantes também estão 
empresários, a exemplo de Bruna Drummond, diretora de Rela-
cionamento da Agrocria Nutrição Animal e Sementes Forrageiras, 
também responsável pelo Grupo Mulheres de Raça do Agro, o qual 
busca capacitar mulheres do campo para ascensão profissional, e 
influenciadores digitais como Raul Sena, dono do canal Investidor 
Sardinha, com mais de 350 mil seguidores (https://congresso.agro2.
com.br/).  Leia a coluna completa na página 2
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O uso de assinaturas eletrônicas 
tornou-se cada vez mais difundido 
nos últimos anos, durante os quais 
observamos um interesse crescente 
nas possibilidades oferecidas pela 
digitalização de processos e pela 
desmaterialização de documentos. 

Devido à crise sanitária que estamos 
vivenciando atualmente, o trabalho 

remoto tornou-se uma necessidade para 
muitos de nós, uma opção que, na maioria 
dos casos, é uma escolha forçada. 

Trabalhar em casa significou ter que usar 
maneiras alternativas de interagir com clien-
tes e colegas. Como usuários ou clientes, 
tivemos que nos adaptar a fazer compras 
online, gerenciar procedimentos ou docu-
mentos sem ir a um local físico e, em força 
disso, realizar todas as tarefas necessárias 
remotamente. Portanto, mesmo assinar 
contratos, de vários tipos, é uma ação que 
aprendemos, cada vez mais, a fazer online e 
no conforto de nossas casas. 

Em suma, muitos novos hábitos nos fo-
ram impostos e, por causa disso, às vezes 
olhamos para esses comportamentos com 
desconfiança: esse contrato será realmente 
válido? Como funciona essa assinatura 
eletrônica? Uma digitalização da assinatura 
manuscrita clássica seria melhor? Preve-
mos que a resposta seria "não". 

E, no entanto, vale a pena tomar esses 
novos hábitos forçados como uma oportuni-
dade de revisar os processos de trabalho aos 
quais estamos acostumados, otimizá-los e 
torná-los mais rápidos, eficientes e seguros. 

Portanto, quando se trata de usar assi-
naturas eletrônicas para assinar contratos 
remotamente, temos que entender como 
integrá-los e usá-los adequadamente, para 
que tenhamos certeza da eficácia legal de 
tais documentos. Como resultado da pan-
demia, muitas empresas estão revisando 
digitalmente seus processos operacionais 
e relacionamentos com o mundo exterior 
(clientes, fornecedores, partes interessa-

A assinatura eletrônica em contratos remotos
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das) e com o ambiente interno (processos 
de aprovação, processos de RH, etc.). 

Ao fazer isso, essas corporações estão 
começando a entender as reais oportunida-
des de ganhos de eficiência através do uso 
de ferramentas de validação digital, como 
assinaturas, carimbos de data e hora ele-
trônicos, identidades digitais e preservação 
de documentos de TI. Neste cenário cada 
vez mais difundido de gerenciamento de 
documentos digitais e processos e dados 
integrados, a adoção de soluções de assi-
natura eletrônica é central e estratégica. 

A integração dos processos certos para 
assinar contratos remotamente pode ofe-
recer às empresas benefícios significativos. 
Em primeiro lugar, velocidade. Concluir 
e assinar contratos remotamente pode 
reduzir as etapas necessárias, otimizando 
processos e economizando tempo para 
os contratados. Além disso, adotar essas 
soluções exclusivas é extremamente con-
veniente. Na verdade, clientes e usuários 
podem assinar documentos em qualquer 
lugar e com qualquer dispositivo móvel. 

Na prática, na maioria dos casos, tudo 
o que você precisa é do seu smartphone
e de uma boa conexão com a internet. É
por isso que pode ser estratégico oferecer
aos seus clientes uma opção de assinatura 
eletrônica com os recursos descritos aci-
ma. Em tempos cada vez mais agitados,
estamos sempre inclinados a escolher a
solução mais conveniente e rápida, a que
nos parece menos complicada. No entanto, 

gerenciar contratos remotamente com 
a ajuda de assinaturas eletrônicas não é 
apenas conveniente e benéfico para os 
clientes, mas também para as empresas. 

Ser capaz de ter contratos e documentos 
online, digitalmente, é muito mais fácil e sus-
tentável do que ter que gerenciar, imprimir, 
mover e armazenar em pilhas arquivos em 
papel. Gerenciar contratos digitais permite 
que as empresas acompanhem facilmente 
toda a sua papelada, monitorem e acompa-
nhem seu status de forma eficaz, tudo com 
economias significativas de tempo e recur-
sos. Além disso, as assinaturas eletrônicas 
são seguras, pois podem dar validade legal 
a documentos e contratos. 

Como estão inextricavelmente vincula-
das ao documento, elas podem protegê-lo 
de adulteração e alterações ilegais, salva-
guardando a integridade e autenticidade do 
conteúdo. É por isso que, uma assinatura 
eletrônica é muito melhor do que a opção 
manuscrita digitalizada, embora possa não 
parecer assim à primeira vista. Imprimir um 
contrato, assiná-lo, digitalizá-lo e enviá-lo 
de volta não é eficiente nem seguro. Em 
primeiro lugar, existem várias etapas a 
serem tomadas e elas são demoradas. 

Além disso, uma assinatura digitalizada 
nunca será capaz de identificar o signatário 
com certeza, nem será capaz de preservar 
conclusivamente o documento assinado de 
modificações indevidas. 

 (Fonte: Marcelo Carreira é Diretor  
de Marketing da Access.

CIBERATAQUES

Vaga de ministro 
Fim da novela. Será amanhã (1º), 

a partir das 9h, a sabatina do ex-
-ministro da Justiça e ex-advogado-
-geral da União, André Mendonça,
para a vaga de ministro do STF. Ela 
será realizada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado e terá 
como relatora a senadora Eliziane
Gama, indicada pelo presidente da 
comissão, Davi Alcolumbre, segun-
do o qual a escolha não tem a ver
com religião ou ideologia.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ciberataques-prognosticos-de-seguranca-de-2022-para-a-america-latina/
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News@TI
Edição internacional do TDC conta com mais 
de 500 horas de conteúdo gratuito

@O TDC FUTURE, quarta edição do ano do The Developer's 
Conference, maior conferência de comunidades de tecnologia 

do Brasil, que reúne profissionais, empresários e grandes players 
do mercado de TI mundial ocorrerá entre 30 de novembro e 2 de 
dezembro, em formato 100% digital – por meio da Plataforma Hopin. 
Essa, que é a edição internacional do evento, visa debater o papel da 
tecnologia na construção do amanhã e contará com palestras, cases e 
atrações totalmente gratuitas. Ao todo, o encontro contará também 
com mais de 120 trilhas que abordarão os temas mais relevantes do 
mercado, em mais de 700 palestras nacionais e internacionais. O Basic 
Pass, reúne os conteúdos gratuitos, especialmente pensando para 
trabalhar as competências para evolução das empresas brasileiras, e 
a valorização das pessoas, sejam profissionais de TI ou aquelas que 
querem entrar nessa área (https://thedevconf.com/tdc/2021/future/).

São Paulo, terça-feira, 30 de novembro de 2021 Negócios2

A  
social-democracia 
rachada

O partido que 
desfralda a bandeira 
da socialdemocracia e 
adota um tucano como 
símbolo, o PSDB, está 
em frangalhos. 

Quando foi criado em 
1988 era a esperança 
de guiar o país pela 

trilha de uma nova política, 
amparada no conceito do 
Estado comprometido com 
o bem estar social e aberto 
aos investimentos privados. 
As prévias a que o partido se 
submeteu para escolher de 
seu candidato à presidência, 
em 2022, que deveria ser 
um exemplo de democracia 
partidária, tornaram-se uma 
dor de cabeça por falha grave 
no sistema contratado para 
operar o voto eletrônico. 

O PSDB encontra-se em um 
beco sem saída: não importa 
o vencedor, o partido está 
rachado. Não adianta alguns 
tentarem apagar o fogo. As 
alas em querela – comandadas 
pelos governadores de São 
Paulo e do Rio Grande do Sul, 
João Doria e Eduardo Leite 
- tocaram fogo na floresta tu-
cana e será difícil chegar-se a 
um ponto de união. Para com-
plicar, um quadro histórico da 
sigla, Geraldo Alckmin, está 
prestes a migrar para outra 
entidade. O gesto parece um 
troco com juros e correção 
monetária pela maneira com 
que foi tratado. 

Apesar de acenos públicos 
de integração de propósitos, 
explicitados por seus coman-
dantes, os grupos evidenciam 
forte cisão. O partido da social-
-democracia parece perdido. 
O fato é que a crise vem de 
longe. É o tropeço vivido pelos 
sociais-democratas, que atra-
vessam um escuro corredor, 
seja por falta de lideranças, 
seja por obsolescência de 
discurso, desmotivação do 
eleitorado e desunião de 
núcleos. 

Imaginava-se que outras 
regiões pudessem ser con-
trapeso à força do partido em 
São Paulo, onde os tucanos 
têm alcançado boas vitórias 
ao longo do tempo. O PSDB, 
porém, não conseguiu equali-
zar as densidades eleitorais e 
a “paulistização” tucana virou 
marca. Ademais, pesa sobre a 
sigla a insinuação de ter muito 
cacique e pouco índio. E que 
se distanciou das bases.

Fortes classes médias, as 
mais poderosas entidades 
e os contingentes laborais 
que vivem em São Paulo se 
ressentem da falta de um dis-
curso consentâneo com suas 
expectativas. Que fonte cate-
gorizada pode exprimir algo e 
merecer respeito? Fernando 
Henrique, sem dúvida. Mas 
bate bumbo sozinho. Afinal, 

qual é a mensagem do PSDB? 
Ou está ele engolfado pela 
onda que afoga os partidos 
socialdemocratas em todo o 
mundo?

Ao ser concebida, a social-
democracia brandia como 
escopo o estabelecimento do 
Estado de bem-estar social 
(baseado na universalização 
dos direitos sociais e laborais 
e financiado com políticas fis-
cais progressistas) e o aumen-
to da capacidade aquisitiva da 
população. Essa meta tinha 
como alavanca o aumento dos 
rendimentos do trabalho e a 
intervenção do Estado nas 
frentes de gastos e regulação 
de atividades-chave para a 
expansão econômica.

A partir dos anos 70, os par-
tidos socialdemocratas passa-
ram a incorporar princípios 
neoliberais e estes impreg-
naram a ideologia dominante 
da União Europeia. Portanto, 
a doutrina socialdemocrata 
ganhou novos contornos na 
esteira da globalização. As si-
glas mudaram, transformando 
suas bases eleitorais (catego-
rias trabalhadoras) em classes 
médias, mais conservadoras e 
com maior acesso ao capital 
financeiro. 

Os ex-primeiros ministros 
Tony Blair, na Inglaterra, 
Gerhard Schröeder e Angela 
Merkel, na Alemanha, além 
de Zapatero, na Espanha, e 
outros deram efetiva con-
tribuição para moldar a so-
cialdemocracia com a solda 
neoliberal. O Brasil ingressou 
na rota. O ideário dos partidos 
de esquerda arquivou os ve-
lhos jargões da sociedade de 
exploração capitalista, como 
Estado burguês, classe domi-
nante, submissão a interesses 
do capital financeiro. 

Hoje, as teias sociais estão 
sendo bem costuradas, pro-
gramas de distribuição de 
renda passaram a frequentar 
a mesa de todos os núcleos, 
a ideia de extinguir a miséria 
continua acesa, e a receita do 
“velho socialismo” aparece de 
forma esporádica e sujeita a 
apupos. Se o PSDB se ressente 
da ausência de discurso, é 
porque seu tradicional menu 
tem sido repartido por outros 
comensais. A crise que con-
some o partido pega, de um 
modo geral, os entes políticos 
nacionais.

Os grupamentos parlamen-
tares padecem da síndrome da 
“atração fatal”, impulsionada 
pelas “tetas do Estado”. Que 
secam a olhos vistos com a 
economia em baixa, camadas 
sociais perdidas no meio do 
desemprego, orçamentos 
estourados e polarização po-
lítica. Que tristeza!

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Empresas millennials: as 
tecnologias se adaptam às 
novas culturas de trabalho

Com a geração do milênio alcançando funções estratégicas nas empresas, é vital priorizar uma cultura corporativa 
que esteja associada a seus valores: tarefas que permitem a conexão com seu propósito, ferramentas para crescer e 
líderanças que valorizam, que estão prontas para ouvir e são verdadeiras referências

fizkes_CANVA

A cultura corporativa nunca 
foi tão importante como hoje 
para recrutar e reter jovens 

talentos. Com a geração do milênio 
ocupando funções estratégicas nas 
empresas, saber como pensam e o 
que sentem é vital para mantê-los 
motivados. Ao contrário de outras 
gerações, o salário para esses jovens 
é apenas um dos componentes 
para decidir se aceitam ou não 
uma oferta de emprego. Pertencer 
a um ambiente de trabalho no qual 
se sintam valorizados pelas suas 
competências, que seja acolhedor, 
que tenha transparência na comu-
nicação, abertura da equipe a novas 
ideias e no qual possam criar laços 
significativos com os pares, são 
alguns dos pontos que pesam na 
hora de escolher a empresa para a 
qual trabalhar. 

 
Recentemente, foram publicados 

os resultados de um dos rankings 
apresentados pelo Great Place to 
Work (GPTW), pesquisa realizada 
há mais de 20 anos em mais de 60 
países ao redor do mundo. Nessa 
ocasião, os vencedores foram As 
Melhores Empresas para Traba-
lhar segundo a Geração Y, e 57.625 
funcionários de 116 empresas par-
ticiparam do processo de pesquisa 
no qual foram solicitados a avaliar 
seus empregadores anonimamente 
em um grande número de áreas. 

 
Além de elencar as melhores 

empresas, a pesquisa ajuda as 
companhias ao redor do mundo 
a identificar seus pontos fortes e 
fracos e a criar melhores condições 
para os membros de suas equipes. 
E, pela segunda vez consecutiva, 

Ao demonstrar um interesse ge-
nuíno pelo bem-estar dos funcioná-
rios e uma abordagem empática nas 
relações pessoais, os líderes podem 
proporcionar um sentimento de 
apoio que aumenta o comprome-
timento e a produtividade de cada 
pessoa na empresa.

 
“Além de ter um pacote completo 

de benefícios, temos diferenciais 
como o orçamento anual que cada 
Virtualminder possui para a compra 
de livros relacionados à sua função. 
Outro diferencial da empresa é que 
só trabalhamos com clientes cujos 
projetos sejam desafiadores, inova-
dores e inspiradores”, comenta um 
dos colaboradores da Virtualmind.

De fato, os colaboradores são a 
chave do sucesso de uma empresa. 
Assim, quando se trata de pensar 
estratégias de RH é importante que 
os benefícios tenham um impacto 
positivo na vida destes e também 
na de suas famílias.

a Virtualmind é eleita uma das em-
presas a ser certificada como GPTW. 
“É gratificante saber que junto com 
nossos colaboradores conseguimos 
construir um ambiente de trabalho 
amigável e desafiador. Estamos 
100% focados em ouvir todas as 
vozes e identificar áreas de melhoria, 
e a pesquisa também nos dá essa 
possibilidade. Esse reconhecimento 
nos garantiu que nossa equipe está 
satisfeita e motivada e nos apoiará 
nos novos desafios e projetos que 
temos pela frente”, afirma Javier 
Minsky, CEO da Virtualmind.

Para os profissionais de hoje, be-
nefícios como planos de reconhe-
cimento de antiguidade, propostas 
de Intervalo Ativo (intervalos 
durante a jornada de trabalho 
para treinar e alongar músculos), 
programas de Treinamento e Cer-
tificação relacionados a cada área 
e o aprendizado de idiomas são um 
diferencial na hora de aceitar uma 
oferta de emprego.

A Inteligência Artificial está em tudo 
à nossa volta. Segundo estudo da PwC, 
52% das empresas ao redor do mundo 
avançaram no uso de IA no último 
ano. Inegavelmente, a pandemia da 
Covid-19 está ligada a este fato. Mas, 
embora a tecnologia seja eficiente 
para a automatização de processos 
manuais e tomadas de decisões rá-
pidas, aprimorar a experiência do 
cliente somente por meio do uso de 
IA nem sempre é o melhor caminho. 
Em algumas áreas, é fundamental aliar 
soluções tecnológicas, sem abrir mão 
do atendimento humano. É o caso das 
operações de Call Center, que nos 
últimos dois anos passaram por uma 
profunda transformação digital.

De acordo com Diogo Hartmann, 
fundador da 3C Plus, plataforma 
100% na nuvem focada na otimização 
e automatização da operação de call 
centers, o atendimento humanizado e 
o relacionamento criado por pessoas, 
ao menos ainda, não pode ser substi-
tuído por máquinas.

“Vivemos em um mundo cada vez 
mais digital. A tecnologia transformou 
todos os processos e iniciou uma era 
de informação em que é preciso estar 
cada vez mais atualizado para se manter 
no mercado. O que não significa, por 

exemplo, substituir o relacionamento 
com o cliente com o uso de Inteligência 
Artificial. O funcionamento de uma ope-
ração eficiente hoje, é muito diferente do 
que era há 10 anos. E a responsabilidade 
é, principalmente, dessas ferramentas, 
unidas à evolução nas técnicas de gestão 
de call center”, afirma Hartmann.

Recentemente, um concurso foi pro-
movido pelo Twitter a fim de premiar 
quem comprovasse falhas em seus 
sistemas durante a Def Con, em agos-
to deste ano. O segundo colocado da 
premiação constatou que o algoritmo 
usado pela plataforma priorizava pesso-
as de pele branca no corte de imagens 

publicadas na rede social. Além disso, 
a IA também demonstrou ser racista e 
xenofóbica em outros aspectos, além 
de promover a distorção de imagens 
em rostos modificados para parece-
rem mais jovens ou magros.

Antes, em 2016, a rede social já havia 
passado por um experimento seme-
lhante, quando a Microsoft liberou no 
Twitter sua IA chamada Tay. Em menos 
de 24 horas, a machine learning trans-
formou a usuária robótica em um grande 
disseminador de discursos de ódio, 
racista, transfóbica e preconceituosa. 
Isso porque seus algoritmos estavam 
programados para imitar seus métodos 
de comunicação conforme os usuários 
da própria plataforma interagiam. Não 
demorou muito para a empresa per-
ceber o erro e deletar a conta de Tay.

“A lição que fica é que, apesar 
de termos dado grandes passos na 
digitalização durante o último ano, 
a tecnologia ainda não está pronta 
para superar a capacidade humana 
de relacionamento interpessoal. Se 
um dia a Inteligência Artificial será 
capaz de sentir empatia, não sabemos. 
Enquanto esse dia não chega, preci-
samos estar atentos às necessidades 
das pessoas em conversar com seres 
humanos”, finaliza o CEO da 3C.

Pessoas vs Robôs: Quando dar um passo atrás 
no uso da IA pode ser bom para o negócio

Diogo Hartmann, fundador da 3C Plus.

Banco BS2 tem 26 oportunidades de trabalho em São Paulo e Belo Horizonte
Certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar, 

segundo o Great Place to Work, o Banco BS2 busca profissionais de 
diversas áreas para fazer parte do seu time. São 26 vagas distribuí-
das entre São Paulo e Belo Horizonte, nos modelos de contratação 
híbrido ou presencial. As oportunidades são nas áreas: Financeira, 

Relação com Investidores, Câmbio, Controladoria, Comercial e 
Riscos. Em São Paulo, só para operador de negócios são seis vagas 
para candidatos cursando o ensino superior e com experiência 
em vendas ou na área comercial, preferencialmente em produtos 
e serviços bancários (https://www.bancobs2.com.br/carreira/).
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Mercado de Fundos 
e Reforma Tributária: 

pontos a serem 
endereçados

Cada tipo de fundo 
investe em um 
tipo de ativo, mas 
é empregando-os 
em conjunto que 
realizamos seu 
máximo potencial

O mercado de fundos 
de investimento fe-
chados, sobretudo 

os Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios 
(FIDCs), os Fundos de 
Investimento Imobiliário 
(FIIs) e os Fundos de Inves-
timento em Participações 
(FIPs), tem relevante papel 
de canalizar a poupança 
nacional para investimen-
tos de longo prazo e com 
pouca liquidez. 

Um exemplo disso são os 
financiamentos a projetos 
de infraestrutura, em que 
parte do capital virá sob 
a forma de investimento 
em ações, enquanto uma 
debênture pode finan-
ciar a construção e outro 
instrumento o elemento 
imobiliário do projeto. O 
mesmo ocorre em opera-
ções envolvendo empresas 
em crise financeira, que 
podem obter fôlego para a 
retomada das suas ativida-
des por reperfilamento de 
dívidas vencidas e aliena-
ção de recebíveis judiciais, 
administrativos e arbitrais. 

Excluindo-se os fundos 
imobiliários e olhando 
para os FIPs e FIDCs que 
investem em ativos de longo 
prazo, temos um setor de 
cerca de R$ 50 bilhões, com 
aproximadamente 2.500 
empresas investidas. Este 
importante vetor de capital 
está ameaçado pelo texto 
da Reforma Tributária.  

Entre as muitas mudan-
ças previstas, está a refor-
mulação do regime tribu-
tário aplicável aos fundos 
de investimento no modelo 
“come-cotas”. No caso dos 
fundos fechados que in-
vestem em ativos ilíquidos, 
isso significa a cobrança do 
Imposto de Renda (IR) de 

forma antecipada, indepen-
dentemente de o fundo ter 
caixa ou de haver apurado 
lucro efetivo. 

Ativos ilíquidos têm fluxo 
de caixa imprevisível e o re-
sultado final do investimen-
to só é conhecido quando 
tais ativos são realizados. 
Por isso, a tributação desses 
fundos hoje ocorre somente 
quando há distribuição de 
rendimento porque, além 
de não ser possível verificar 
se houve exatamente um 
ganho para o fundo e seu 
cotista antes da liquidação 
dos ativos, sequer há recur-
sos financeiros para fazer 
frente ao imposto devido. 

Tributar esses fundos 
pelo instrumento do come-
cotas, além de ocasionar a 
tributação de renda inexis-
tente, gera um problema 
prático de caixa. Diferente-
mente do que acontece com 
fundos de ativos líquidos, 
em que os investimentos do 
fundo podem ser alienados 
pelo valor de mercado, no 
caso de ativos ilíquidos, isso 
é impossível, pois não exis-
te um mercado secundário. 

O impacto da tributação 
feita dessa forma é que 
se diminui a atratividade 
desse tipo de investimento. 
Consequentemente, have-
rá menos disponibilidade 
de capital para investir em 
empresas que estão em difi-
culdade ou em recuperação 
judicial. 

A solução aqui não é o 
modelo de come-cotas. A 
tributação deveria ocorrer 
apenas quando de fato 
forem realizados os ativos 
e auferidos os ganhos efe-
tivos: o fundo vendeu o que 
tinha, teve um ganho e o 
distribuiu ao cotista. Enten-
demos o mérito de se limitar 
o diferimento injustificado 
de impostos, mas para ati-
vos ilíquidos como créditos 
e participações societárias 
de empresas não listadas 
essa não é a realidade.  

(*) - São sócios da Jive Investments 
(https://br.linkedin.com/company/jive-

investments).

Guilherme Ferreira (*) e Bruno Gomes (**)

D - Jovens Empreendedores 
Nos próximos dias 3 e 4, no Costão do Santinho, em Florianópolis, 
acontece o 27° Congresso Nacional de Jovens Empreendedores, 
realizado pela Confederação Nacional de Jovens Empresários. O 
evento faz parte das comemorações da Semana Global do Em-
preendedorismo, que acontece simultaneamente em mais de 170 
países e visa fomentar troca de experiências ligadas ao tema. É 
uma oportunidade de ressaltar a importância da atuação dos jovens 
empresários no desenvolvimento econômico do país, discutindo no-
vas perspectivas para os negócios e abordando o que de mais atual 
acontece no empreendedorismo. Inscrições e mais informações: 
(https://bit.ly/27CongressoSC). 

E - Recuperação de Crédito
Buscando ser uma ferramenta completa para a gestão financeira, a 
fintech B2C Para Todos quer participar das diversas fases da vida de 
cada cliente, cujo objetivo é mostrar que o indivíduo negativado pode, 
por exemplo, se tornar um investidor. Por isso, após a abertura da conta 
digital gratuita, a B2C realiza um diagnóstico da saúde financeira do 
cliente e inicia o processo de educação financeira, no qual cada um, 
pessoa física ou jurídica (MEI), terá uma experiência personalizada. 
O objetivo é acompanhar cada fase da vida financeira do usuário e, 
principalmente, impedir que este retorne a situação de inadimplência. 
Saiba mais em: (www.sevenpr.com.br).

F - Bolsa Fácil 
Que tal comprar e vender ações com a mesma facilidade, segurança e 
clareza com que se pede uma refeição ou um carro por aplicativo? Essa 
foi a missão que a Genial Investimentos se impôs para desenvolver um 
novo formato de home broker para o celular, o Bolsa Fácil, que chega 
para proporcionar uma experiência do usuário mais simples e intuitiva 
para atender a demanda de novos entrantes na bolsa. O lançamento dá 
sequência a um movimento que se propõe a aproximar mais a lingua-
gem do mercado financeiro do cotidiano das pessoas, inaugurado com 
a plataforma Genial Analisa, que traz análise em português, gratuita, 
multimídia e simplificada de mais de 60 empresas listadas para dar 
suporte à tomada de decisão de um universo de mais de 3,3 milhões 
de investidores na B3. Saiba mais em: (https://lp.genialinvestimentos.
com.br/bolsafacil)./

A - Admirável Atitude
Papai Noel dos Correios 2021, uma das campanhas de solidariedade 
mais admiradas do Brasil está a todo vapor. Desde que a ação foi lançada 
no último dia 11, já foram recebidas 239 mil cartas, disponibilizadas no 
país para adoção, desta vez, no modelo híbrido: nas agências ou pela 
internet em: (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php). São 
cartinhas escritas por alunos matriculados em escolas públicas, até o 5º 
ano, e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 
anos de idade. Os pedidos dos pequeninos são dos mais variados: bolas, 
bonecas, calçados e até materiais escolares. A estatal coloca toda a sua 
expertise em logística e a força de seus empregados para atender às 
expectativas desses meninos e meninas.  

B -Mountain Bike 
Apaixonados pelo pedal têm encontro marcado entre os próximos 
dias 10 e 12, em Ouro Fino, no Sul de Minas Gerais. Em cenário 
paradisíaco de montanhas e vales, acontece a “Ultramaratona Ouro 
Biker – Pelas Montanhas do Brasil”. A 3ª edição da Ouro Biker reúne 
1200 atletas profissionais e amadores, mais de 20 mil pessoas e já é 
considerada a maior ultramaratona de mountain bike do país. Turistas 
e visitantes devem passar pelos 3 dias do festival para conferir as 
provas e as atrações culturais ao ar livre, em palcos e tendas. Uma 
oportunidade de retorno aos eventos e reencontros com amigos após 
a vacinação e o controle da pandemia. Inscrições e mais informações: 
(www.ourobiker.com.br).

C - Cursos de Especialização
A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) está 
com inscrições abertas para as turmas de Pós-Graduação do primeiro 
semestre de 2022. Os interessados em um dos cursos de especia-
lização nas áreas de Negócios, Economia e Contabilidade poderão 
escolher entre as modalidades presencial, semipresencial, EAD e 
Live Learning, com aulas ao vivo a distância. As inscrições devem 
ser feitas pelo site (https://www.fecap.br/pos-graduacao/), com o 
preenchimento de um formulário e o envio dos documentos neces-
sários para a matrícula. Com isso, profissionais de diversas áreas 
ampliam os conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica 
e enriquecem seu currículo, aumentando as chances de conquistar 
boas posições no mercado de trabalho. 

G - Estudos Tributários
Entre os dias 7 e 10 de dezembro, acontece o XVIII Congresso Nacional de 
Estudos Tributários, em formato online, com a participação de grandes nomes 
da área. O evento é uma realização da IBET com patrocínio do escritório 
Sacha Calmon Advogados. O congresso abordará temas como “O STF e a 
Legalidade”; “Coisa julgada tributária com eficácia prospectiva e as questões 
constitucionais discutidas nos temas 881 e 885 do STF”; “Instrumentos para 
alcance da segurança jurídica: da criação à aplicação das normas jurídicas”; 
e “Gastos tributários indiretos e o princípio da transparência orçamentária”. 
Dentre as participações especiais, estão a Professora Dra. Misabel Derzi, 
Professor Dr. Sacha Calmon, Dr. Valter Lobato e Dr. André Mendes. Para 
se inscrever, basta acessar o link: (https://bit.ly/3raaVLR).

H - Assinatura para Absorventes 
A Libresse, marca que propõe criar vínculo com a consumidora brasi-
leira no segmento de proteção feminina, lança o V-Clube, um clube de 
assinatura que permite acesso a promoções exclusivas de absorventes e 
toda linha de produtos da empresa. A ideia é promover mais comodidade 
para as consumidoras, tornando mais prática a compra de produtos 
fundamentais para o dia a dia das pessoas que menstruam. Para fazer 
parte do clube, acesse: (https://www.libresse.com.br/clube-de-assinatu-
ra) e realizar o cadastro. A assinatura garante até 15% de desconto em 
produtos e receber brindes e surpresas especiais na primeira compra. 
Os produtos são escolhidos e enviados na frequência escolhida e para 
endereço e data definidos pela pessoa que adere ao clube.

I - ESG nas empresas 
Amanhã (1º), às 19h30, a Fundação Getulio Vargas promove o debate “ESG 
- governança: presente e futuro: o que é possível, desejável e urgente?”. 
Tendência mundial, o termo ESG (sigla em inglês para ambiental, social e 
governança corporativa) passou a receber maior atenção durante a pandemia, 
em meio a discussões sobre mudanças climáticas e seus impactos futuros. No 
ambiente corporativo, a prática tem ganhado força, tornando-se prioridade 
na avaliação de negócios de alta performance. No Brasil, a abordagem ESG 
chama a atenção do Governo e das empresas que buscam estar alinhadas a 
esses três pilares. Saiba mais em: (https://evento.fgv.br/conecta2021_01/).

J - Incentivo Fiscal
O Paraná Banco finaliza, na próxima sexta-feira (3), as inscrições para 
a captação de projetos de leis de incentivo fiscal, que devem ser feitas 
no site da instituição. A divulgação dos projetos selecionados será no 
dia 17 de dezembro. O banco apoia projetos nos seguintes setores: 
Cultura, Social, Esporte, Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia; 
e Diversidade. Para inscrever o projeto social, basta consultar o edital 
disponível em: (https://www.paranabanco.com.br/edital) e enviá-lo 
com os documentos solicitados. A escolha e a divulgação dos projetos 
aprovados serão realizadas por uma comissão interna do Paraná Banco. 
O processo seletivo será composto por três fases de avaliação 

Essa foi a 34ª elevação 
consecutiva da proje-
ção. A estimativa está 

no Boletim Focus de ontem 
(29), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC), com a expec-
tativa das instituições para 
os principais indicadores 
econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação subiu 4,96% para 
5%. Para 2023 e 2024, as 
previsões foram mantidas 
em 3,42% e 3,10%, res-
pectivamente. A previsão 
para 2021 está acima da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. 

Ou seja, o limite inferior é 

As instituições financeiras reduziram a projeção para o 
crescimento da economia brasileira este ano de 4,80% para 4,78%.
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A partir de dezembro, o 
governo federal pagará um 
vale-gás a famílias de baixa 
renda, para recompor a alta 
do preço do gás de cozinha. 
O Programa Gás dos Brasi-
leiros foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
na semana passada e ficará 
em vigor por cinco anos. 
O benefício é destinado a 
famílias inscritas no Ca-
dÚnico, com renda familiar 
mensal per capita menor 
ou igual a meio salário mí-
nimo nacional, ou famílias 
que tenham entre seus 
integrantes quem receba 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

O pagamento começa 
em dezembro e, no pri-
meiro mês, o Ministério da 
Cidadania informou que 
utilizará recursos próprios 
da pasta, no valor de R$ 
300 milhões. Para os paga-
mentos de 2022, o governo 
ainda precisa encontrar 
espaço para a liberação de 
recursos do orçamento. 
Pela lei, o programa será 
financiado com recursos 
dos royalties pertencen-

Cada família elegível receberá, a cada dois meses, 50% da média 
do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos de gás.

Confiança 
do comércio 
recuou em 
novembro

O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), teve queda de 
6,2 pontos de outubro para 
novembro. Com isso, o indi-
cador chegou a 88 pontos, 
em uma escala de zero a 200, 
o menor nível desde abril 
deste ano (84,1 pontos). A 
confiança do empresário do 
comércio brasileiro caiu em 
relação tanto ao presente 
quanto ao futuro. 

O Índice da Situação Atu-
al, que mede as avaliações 
sobre o momento atual, 
caiu 7 pontos e chegou a 
88,3 pontos. Já o Índice de 
Expectativas, que mede a 
confiança do empresariado 
no futuro, cedeu 5,1 pontos 
e atingiu 93,3 pontos. “O 
cenário para os próximos 
meses não é muito anima-
dor, dado que a confiança 
dos consumidores ainda 
se encontra muito baixa, a 
inflação segue em alta, os 
juros subindo e o mercado 
de trabalho ainda reagindo 
gradualmente”, disse o pes-
quisador da FGV Rodolpho 
Tobler (ABr).

Mercado financeiro prevê inflação 
em 10,15% e PIB em 4,78%

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial do país, subiu de 10,12% para 10,15% neste ano

juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a 
poupança. Quando o Copom 
reduz a Selic, a tendência é 
de que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à pro-
dução e ao consumo, redu-
zindo o controle da inflação 
e estimulando a atividade 
econômica.

As instituições financeiras 
reduziram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 4,80% 
para 4,78%. Para 2022, a 
expectativa para o PIB é de 
crescimento de 0,58%. Na 
semana passada, a estima-
tiva de expansão era 0,70%. 

A expectativa para a cota-
ção do dólar se manteve em 
R$ 5,50 para o final deste 
ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é de que a moeda 
americana também fique 
nesse patamar (ABr).

2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023, as metas 
são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, com o mesmo 
intervalo de tolerância. 

Para alcançar a meta de 
inflação, o BC usa como 
principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 

definida em 7,75% ao ano 
pelo Copom. A previsão do 
mercado financeiro é que a 
Selic suba para 9,25% ao ano.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fi-
nalidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os 

Vale-gás: benefício começa a ser 
pago em dezembro

tes à União na produção de 
petróleo e gás natural sob o 
regime de partilha de produ-
ção, e outros recursos que 
venham a ser previstos no 
Orçamento Geral da União 
e dividendos da Petrobras 
pagos ao Tesouro Nacional.

Cada família elegível rece-
berá, a cada dois meses, o 
valor correspondente a uma 
parcela de, no mínimo, 50% 
da média do preço nacional 
de referência do botijão de 
13 quilos de gás de cozinha. 
O valor médio do botijão em 
2021 é de R$ 102,48. Ou seja, 
cada família deve receber 
R$ 51,24. A estimativa para 
o ano que vem é que o valor 

médio do botijão suba para 
R$ 112,48. 

Não é necessário cadas-
tramento, será usada a base 
de dados do CadÚnico e do 
BPC. O governo utilizará 
a estrutura do Programa 
Auxílio Brasil para realizar 
os pagamentos do vale-gás, 
por meio da Caixa. Ele 
será concedido, preferen-
cialmente, às famílias com 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica que estejam 
sob o monitoramento de 
medidas protetivas de ur-
gência. A preferência de 
pagamento também será 
para a mulher responsável 
pela família (ABr).
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O feijão e 
a crise humana

No setor imobiliário 
chinês, é difícil 
entender por que 
investiriam em um 
projeto que consome 
recursos sem oferecer 
retorno, levando à 
crise financeira nos 
resgates

Mas a produção de 
manufaturas com 
custos bem inferio-

res aos demais países gerou 
muitas divisas e agora está 
meio travada. A renda cai 
para a população em geral 
que precisa fazer remaneja-
mento dos gastos, e muitas 
coisas acabam sobrando nas 
prateleiras. São desajustes 
que estavam previstos para 
ocorrer em momentos de re-
dução do fluxo do dinheiro, 
e não será fácil o retorno ao 
que era. 

São transformações em 
andamento, com o consumo 
se concentrando em itens 
essenciais e encalhe de 
produtos manufaturados 
como roupas, cosméticos e 
outros. Isso também acaba 
atingindo as exportações da 
China já afetadas pelo dólar 
mais caro, tudo convergindo 
para a redução da velocida-
de do avanço da economia 
mundial. 

O que devem fazer países 
como o Brasil para manter a 
economia num ritmo estável 
de produção, trabalho, ren-
da, consumo? Feijão e pão. 
Parece brincadeira o rela-
xamento com a segurança 
alimentar. Usam o solo, a 
água, o ar, mas só se produz 
o que gere dólares. É muito 
pouco caso geral. De que 
adianta exportar tanta soja 
in natura e depois ter de im-
portar o feijão preto da Chi-
na? Exportar é importante, 
mas vamos lá autoridades do 
Brasil, acordar para evitar as 
costumeiras barbaridades 
na gestão do país.

Drogas são produzidas 
e vendidas por causa do 
ganho elevado. As pessoas 
que se entregam ao uso de 
drogas em geral não sabem 
por que e para que estão 
vivos e não têm nenhum 
objetivo a ser alcançado a 
não ser ir empurrando a vida 
meio sem rumo. A forma de 
viver tem se tornado áspera 
e vazia. O aumento de usuá-
rios de drogas compromete 
o futuro dos países e da 
humanidade. 

A situação do ser huma-
no é de suma gravidade 
ao entorpecer a alma, o 
corpo e a mente. Antes, 
as trevas queriam rebaixar 
as pessoas através de cul-
tos decadentes de orgias 
envolvidas pelas fumaças 
e beberagens inebriantes; 

depois entraram outros 
interesses. Guerra do ópio. 
Dinheiro e poder paralelo. 
Hoje é o tráfico. Maconha, 
coca, ópio, heroína, drogas 
sintéticas. Muito dinheiro 
em jogo, muitos interesses 
promovendo a decadência 
da humanidade.

Cada indivíduo nasce para 
evoluir física e espiritual-
mente, mas acaba se enros-
cando no mundo material, 
apegando-se a ninharias, 
ao dinheiro e poder, e então 
os tiranos passam a buscar 
formas para dominar e man-
ter a massa domesticada e 
algemada a fim de que possa 
exercer a sua prepotência 
e cobiça. 

A linguagem atual é outra, 
mas o problema da humani-
dade é o mesmo. A tecnolo-
gia muda a cara de questões 
antigas, como a displicência 
com a finalidade maior da 
vida e com o aprimoramento 
da espécie, perturbadora do 
funcionamento sustentável 
da natureza. Antes era a 
falta de propósitos voltados 
para o bem geral; agora 
são os links e algoritmos 
selecionadores, impondo 
conceitos. Estão faltando 
os que promovam o bem e 
a melhoria geral das condi-
ções de vida e da qualidade 
humana sobre a Terra que, 
presa ao materialismo, vai 
se deteriorando.

A cultura é fundamen-
tal para a boa formação. 
Atualmente, predomina a 
cultura de massa nos filmes 
neuróticos e barulhentos, 
e nas peças apelativas, que 
longe de contribuir para o 
aprimoramento, induzem 
ao desânimo e à falta de 
esperança de melhor futuro. 
Raramente aprofundam o 
tema do ser humano, seu 
mistério, sua missão, sua 
finalidade. 

As produções modernas 
estão ásperas, violentas, 
com baixa inspiração, mo-
nótonas, fogem da nobre-
za e da colheita justa. A 
possibilidade de viver num 
padrão de vida que permita 
às pessoas adquirir os bens 
que desejarem para uma 
boa qualidade de vida é 
realmente um sonho a ser 
alcançado. 

No entanto, cada ser hu-
mano deve ter a nítida noção 
de que no mundo material 
tudo é perecível e que não 
deve viver exclusivamente 
para as aquisições que são 
um meio, e não um fim em 
si. Por ser humano, deve 
ter em si a busca de valores 
perenes que o diferenciam 
das demais criaturas.

(*) - Graduado pela FEA/USP. 
Coordena os sites 

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

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Vivaldo José Breternitz (*)

As organizações e os funcionários que tra-
balham em escritórios vêm acompanhando os 
movimentos das grandes empresas em termos 
de retorno ao trabalho presencial. Nessa linha, 
está em foco a nota enviada pelo CEO da Apple, 
Tim Cook, aos seus funcionários baseados nos 
Estados Unidos: eles retornarão aos escritórios 
a partir de 1º de fevereiro, como parte de um 
novo projeto piloto que se concentra em uma 
forma híbrida de trabalho. 

De acordo com a nota, o retorno será gra-
dativo, não havendo volta total ao trabalho 
presencial antes de meados de 2022. A partir 
de fevereiro, os funcionários irão ao escritório 
um ou dois dias por semana, chegando a três 
em março. O pessoal trabalhará em turnos, 
de forma a evitar a superlotação dos espaços. 
Para equipes que tenham maior necessidade de 
trabalhar presencialmente, haverá permissão 
para maior permanência no escritório. 

Haverá também, para todos, a possibilidade 
de trabalhar remotamente por até quatro 
semanas no ano, um aumento em relação às 
duas semanas anunciadas pela Apple no início 
de 2021. Segundo Cook, isso permitirá aos fun-
cionários mais oportunidades de viajar, estarem 
mais próximos da família ou apenas mudar a 
rotina. A empresa havia anunciado planos de 
trabalho híbrido a partir de junho passado; de-
pois disso, aconteceram diversos adiamentos, 
que também aconteceram nos casos de outras 
big techs, como a Meta e a Microsoft. 

O fato é que essas grandes empresas vêm 
acompanhando a evolução da pandemia e 
adaptando seus planos a ela. Com o recrudes-
cimento dela na Europa e o número relativa-
mente grande de não vacinados nos Estados 
Unidos, é provável que seus planos sofram 
novas modificações. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor do 
Programa de Mestrado Profissional em Computação 
Aplicada da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Com a proximidade do fim do ano, empresas 
começam a analisar faturamentos e gastos para 
planejar e projetar 2022. Nesse sentido, muitas 
recorrem ao Orçamento Base Zero (OBZ), uma 
metodologia para planejamento financeiro, 
que inicia o processo do zero, sem qualquer 
interferência dos orçamentos passados. Assim, 
evita criar uma visão engessada para o futuro 
do negócio. 

Segundo o CEO e cofundador do Accountfy, 
Goldwasser Neto, a maioria dos planejamentos 
orçamentários leva em consideração o histórico 
de processos e gastos, não dando atenção ao 
que pode gerar valor. “Ao contrário do OBZ, 
que se ajusta às metas de curto e médio prazo 
e tem sido utilizado com frequência por lide-
ranças financeiras. Ele busca alinhar os gastos 
das empresas com suas metas estratégicas e 
ter foco na eficiência e excelência”, afirma. 

Para empresas que adotam o OBZ, uma 
plataforma de SaaS se torna grande aliada no 
acompanhamento e análise dos resultados. 

Isso permite atribuir responsabilidades or-
çamentárias para diferentes colaboradores, 
integrando cada área e oferecendo uma visão 
ampla e detalhada. Já a automatização elimina 
o gasto de tempo com atividades repetitivas e 
permite atualizações rápidas. 

No caso da gestão orçamentária, sistemas 
que integram produtividade e custos de cada 
área ajudam a analisar se há segmentos mais 
lucrativos que outros, aprimorando processos 
e identificando prejuízos. Os sistemas baseados 
em nuvem possibilitam, em tempo real, a visibi-
lidade dos custos operacionais, resultando em 
revisões de cenário mais criteriosas. 

Para Goldwasser, independentemente da 
metodologia, o mais importante é entender 
que o modelo de orçamento tradicional, que 
considera que uma empresa terá gastos, des-
pesas, receitas e investimentos similares ao 
último exercício, pode se tornar engessado e 
limitado. - Fonte e mais nformações: (www.
accountfy.com).

Alexandre Damasio (*)

O índice de monitora-
mento, com a plata-
forma do SPC, que 

é parametrizada pela quan-
tidade de pessoas físicas, 
ambos os sexos, de 18 a 69 
anos, com restrição nos 2 
birôs (SPC Brasil e Serasa), 
aponta que, somente na re-
gião do ABC, cerca de 745 
mil consumidores possuem 
algum tipo de restrição fi-
nanceira.

Com o aumento da ina-
dimplência, muitas em-
presas possuem créditos a 
receber.  Mas, com a vigên-
cia do Código  de Defesa 
do Consumidor e a lei do 
telemarketing são muitos 
os aspectos que devem ser 
verificados. Além disso, 
pode acontecer o desgaste 
da marca. Delegando para 
um especialista de cobran-
ça, por exemplo, a empresa 
ganha em agilidade, tecno-
logia e a marca SPC para 
cobrar as dívidas.

Abaixo, cito as principais 
vantagens de contar com um 
especialista de cobrança nas 
empresas.

Delegando a cobrança para um especialista a 
empresa ganha em agilidade.

Alimentos, combustíveis, energia elétrica e imóveis são 
algumas das várias “vítimas” da altíssima inflação que o 
Brasil vem enfrentando durante todo o ano de 2021. E a 
previsão para o próximo ano não é animadora, visto que, 
também por conta da pandemia, a economia ainda está 
instável. 

Além disso, a proposta do governo para o reajuste do 
salário mínimo de 2022 será apenas para cobrir o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), porém, alguns 
dos reajustes de preços são ainda maiores do que o do 
INPC, como o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), 
por exemplo, que reajusta os valores dos aluguéis. Ou 
seja, mesmo com esse aumento, o poder de compra do 
trabalhador que recebe o salário mínimo deve diminuir. 

O doutor em Desenvolvimento Econômico e professor 
da Escola de Negócios da Universidade Positivo (UP), Gui-
lherme Marques Moura, aponta quatro contas que devem 
seguir pesando no bolso dos brasileiros no próximo ano.
 1)  Energia elétrica - “A conta de luz, que aumentou 

durante todo esse ano, tem previsão para ficar ainda 
mais cara em 2022. Segundo a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), o valor deve subir 21%”, 
explica. “Será o maior aumento em sete anos”, des-
taca Moura.

 2) Transporte público - Por conta da inflação sobre os 
combustíveis, o valor do transporte público deve ser 
reajustado em todo o Brasil. “Se fossem repassados 
todos os aumentos de custos, a previsão é de eleva-
ção seria de 40% a 50% do preço da passagem, que 
atualmente custa, em média, R$ 4,00 no país”, revela 
o professor. “O impacto final depende da cidade, 
dado que o preço da passagem é subsidiada pelos 
governos municipais. De toda forma, especialistas 
apontam um aumento médio de pelo menos 10%”, 
pontua.

 3) IPVA - O preço dos carros usados também subiu 
bastante: em média, 22% no período entre maio de 
2020 e maio de 2021. Por conta disso, o valor do 
IPVA também será reajustado em 2022. “No caso 
dos carros, a elevação do preço do usado ocorreu 

Segundo a Aneel, o valor da conta da luz deve subir 21%. Será 
o maior aumento em sete anos.

Vantagens de ter um especialista 
de cobrança nas empresas

O Brasil atingiu a marca de 62 milhões de pessoas em situação inadimplente

das necessidades e saiba 
analisar as principais mé-
tricas para oferecer uma 
melhor ação de cobrança. 

	 •	Atualização de dados 
- Por meio da atuação 
desse profissional, os 
dados e informações 
podem ser organizados 
e atualizados regular-
mente nos períodos 
necessários. Para que os 
processos sejam realiza-
dos de maneira efetiva, é 
necessário que os dados 
e informações estejam 
sempre atualizados e 
renovados, para saber a 
situação de cada cliente, 
como dados pessoais, 
números de telefone, 
suas faturas e seu histó-
rico de pagamento com 
a sua empresa.

  Para que as cobranças 
sejam efetivas e para que 
o grau de inadimplência 
diminua, o trabalho de 
um especialista no setor 
de cobranças envolve 
manter essa base de 
dados útil e atualizada.

( *) - Advogado, é presidente da CDL 
São Caetano do Sul.
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	 •	Identificação de dívi-
das  - Muitas empresas 
assumem a respon-
sabilidade e obriga-
ções financeiras para 
que seu negócio possa 
girar e expandir no 
mercado. Mas, como 
monitorar e identificar 
cada uma das dívidas 
e obrigações financei-
ras de forma clara? O 
especialista ajuda a 
empresa, na prática, a 
identificar quais são as 
principais pendências e 
as melhores soluções 

para a administração 
financeira.

	 •	Ações de cobrança 
- Um especialista de 
cobrança pode indicar 
as ações mais eficien-
tes para a empresa. No 
Brasil, os principais en-
traves na hora de uma 
negociação de dívidas 
são as limitações legais, 
o desgaste do modelo 
atual de telemarketing 
e o endividamento do 
consumidor, por isso, é 
essencial contar com um 
profissional que entenda 

Reajustes: veja o que fica mais caro 
no próximo ano

devido à escassez e aos altos valores dos carros zero 
quilômetro, causando um efeito cascata sobre os 
preços dos veículos. Geralmente, esse é um imposto 
que tem redução ao longo do tempo, então, será uma 
surpresa para muitos consumidores”, alerta.

 4) IPTU - O caso dos imóveis é semelhante, porém, o 
especialista afirma que o reajuste no valor do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) não assusta tanto 
quanto o IPVA. “O IPTU não deve apresentar uma 
alta tão significativa, dado que a tabela de preços é, 
geralmente, determinada pelas prefeituras”, aponta.

Segundo Moura, os reajustes causados pela inflação 
de 2021 são um fator bastante relevante para a inflação 
do começo de 2022, justificando o cenário previsto para 
o início do próximo ano. “Nos últimos doze meses, a in-
flação subiu 10,67%. No início do ano, o teto da meta da 
inflação, segundo o Banco Central, era de 5,25%. Ou seja, 
esse estouro da meta continuará causando efeitos no ano 
que vem”, completa.

Fonte e outras informações: (www.up.edu.br).
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Orçamento Base Zero e 
tecnologia para começar 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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. 

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. 

Marina Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 52.631.611/0001-31 - NIRE 35.221.437.061

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Em 17/11/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao 
objeto social, atualmente de R$ 64.321.352,00 para R$ 14.321.352,00, uma redução efetiva de R$ 50.000.000,00 com o consequente 
cancelamento de 50.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 50.000.000 das quotas ora canceladas de 
titularidade da sócia Ez Tec, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das 
quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os 
devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

San Diego Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 10.299.128/0001-51 - NIRE 35.222.624.174

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Em 17/11/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 2.257.782,00 para R$ 757.782,00, uma redução efetiva de R$ 1.500.000,00 com o consequente cancelamento 
de 1.500.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 1.500.000 das quotas ora canceladas de titularidade da 
sócia Ez Tec, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) 
autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. 
Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Vinhedo Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.192/0001-35 - NIRE 35.226.424

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Em 17/11/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 12.127.500,00 para R$ 6.127.500,00, uma redução efetiva de R$ 6.000.000,00 com o consequente cancelamento 
de 6.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 6.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da 
sócia Ez Tec, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) 
autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. 
Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico

de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP
Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes-SP pelo presente
edital, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os associados quites com
as mensalidades sindicais nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, para
participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no próximo dia 10 de
Dezembro de 2021 (sexta feira), às 17:00 horas em primeira convocação, e não
havendo número legal, às 18:00 horas em segunda convocação na sede do
Sindicato, sita à Rua Galvão Bueno, 782 bairro Liberdade/SP para nos termos da
legislação vigente deliberarem por escrutínio secreto a seguinte ordem do dia: a-
Apreciação e deliberação da Proposta de Suplementação de Verbas para a Previsão
Orçamentária referente ao exercício de 2021; b- Apreciação e deliberação da
Proposta Orçamentária para o exercício de 2022. c- Leitura dos pareceres do
Conselho Fiscal referente as peças contábeis acima mencionadas.

São Paulo, 30 de novembro de 2021.
Miguel Eduardo Torres - Presidente

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. – LOGA
CNPJ Nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 29.07.2021, às 15hs, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Lucas Rodrigo 
Feltre - Secretário. Ordem do Dia: (i) a celebração de contrato (ou contratos) de operação fi nanceira entre a Companhia e o 
Banco Volkswagen S.A., CNPJ/ME nº 59.109.165/0001-49 (“Banco Volkswagen”), no valor global de até R$35.000.000,00, na 
modalidade FINAME, em que fi gurarão como avalistas totais e simultâneas a Solví Participações S.A., CNPJ/ME nº 
02.886.838/0001-50 e a Latte Participações Ltda., CNPJ/ME nº 37.581.969/0001-03. Deliberações Aprovadas: 1. A 
formalização da Operação, nos termos acima indicados, fi cando consignado que a fi nalidade da Operação é a renovação da frota 
da Companhia e que o valor da Operação compreenderá a aquisição dos seguintes itens: Item: i, Quantidade: 77, Fabricante: 
Man Latin, Modelo: 24-260, Tipo: Chassi, Descrição: Chassi Volkswagen 24-260 automático 6x2, Valor unitário (R$): R$ 
374.500,00, Valor total (R$): R$ 28.836.500,00; Item: ii, Quantidade: 6, Fabricante: Man Latin, Modelo:11-180, Tipo: 
Chassi, Descrição: Chassi Volkswagen 11-180 manual 4x2, Valor unitário (R$): R$ 201.500,00, Valor total (R$): R$ 
1.209.000,00; Item: iii, Quantidade: 1, Fabricante: Man Latin, Modelo:17-260, Tipo: Chassi, Descrição: Chassi Volksvagen 
17-260 automático 4x2, Valor unitário (R$): R$ 332.000,00, Valor total (R$): R$ 332.000,00; Item: iv, Quantidade: 12, 
Fabricante: Usimeca, Modelo: Alpha 19m3, Tipo: Implemento, Descrição: Caçamba Coletora Compactadora de Lixo marca 
USIMECA modelo ALPHA 19m3 de carga traseira, Capacidade: 19,2 m3 na caixa e 2,2m3 no depósito traseiro., Valor unitário 
(R$): R$ 270.000,00, Valor total (R$): R$ 3.240.000,00; Item: v, Quantidade: 1, Fabricante: Usimeca, Modelo: Alpha 19m3, 

Hospitalar, Tipo: Implemento, Descrição: Caçamba Coletora Compactadora de Lixo marca USIMECA modelo ALPHA 19m3 
Versão Hospitalar de carga traseira, Capacidade: 19,2 m3 na caixa e 2,2 m3 no depósito traseiro., Valor unitário (R$): R$ 
303.500,00, Valor total (R$): R$ 303.500,00; Quantidade: 97; Valor total (R$): R$ 33.921.000,00. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 29.07.2021. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Lucas Rodrigo Feltre - Secretário. 
Conselheiros presentes: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Lucas Quintas Radel, Ricardo Pelúcio, Antônio Correia da 
Silva Filho. JUCESP nº 442.716/21-7 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alexandre Pinto (*)

Para começar a adotar boas 
práticas e estar adequado 
à LGPD, o primeiro passo 

é entender que há três áreas que 
norteiam esse caminho e precisam 
trabalhar de forma integrada: Ju-
rídico, Negócios e Tecnologia da 
Informação. 

Muitas vezes, os profissionais de 
TI só são lembrados quando algum 
problema está ocorrendo, algum 
equipamento ou sistema para de 
funcionar. O que a maioria não se 
dá conta é que o sistema de uma 
empresa abriga as informações 
confidenciais dos colaboradores, 
clientes e fornecedores. É a gestão 
de TI que vai garantir a proteção de 
dados e segurança da informação. 

A área de TI é peça chave e es-
tratégica na adequação à LGPD. 
Será a responsável por planejar e 
manter toda a gestão de TI, pas-
sando por toda infraestrutura de 
ativos da rede, análise dos sistemas, 
ferramentas de comunicação e se-
gurança da informação. Todos os 
recursos precisam estar integrados, 
com processos mapeados e políticas 
de segurança e privacidade bem 
definidas.
	 •	Passo a passo para a área de 

TI ter sucesso na adequação 
à LGPD - Muitas empresas, em 
geral micro e pequenas, não 
têm estrutura suficiente para 
ter um profissional sênior de 
TI internamente. E quando há 
este profissional, uma consul-
toria externa e especializada, 
terá a função de dar suporte a 
esse colaborador-chave. Ela fará 
uma análise e diagnóstico para 
avaliar a estrutura da empresa, 
e um plano de ação com todas 
as correções e melhorias neces-
sárias. 

  É preciso entender sobre o fluxo 
de dados e sistemas de informa-
ção, que tipo de comunicação 
é utilizado (e-mail, software de 
mensageria, WhatsApp, etc.), 

O ponto é analisar quais os cuidados para acessar as redes de forma segura.

O closing é o processo 
de fechamento das 
operações de M & 
A (Mergers and 
Acquisitions) e ocorre 
quando todas as 
condições precedentes 
tenham sido cumpridas 
ou renunciadas 
(quando possível), e as 
partes se reúnem para 
formalizar o fechamento 
da operação 

Em geral, além do con-
trato principal, firma-
do na fase do signing 

(assinatura dos contratos 
onde a estruturação socie-
tária é feita), alguns outros 
documentos da operação 
também terão sido assinados 
no signing, e os demais já te-
rão sido acordados antes do 
signing (e anexados ao con-
trato principal como minutas 
finais) ou no período pré-
closing, restando apenas ser 
assinados no closing (caso 
dos documentos societários 
implementando a operação, 
o acordo de cotistas ou de 
acionistas, o contrato de 
conta vinculada – escrow, 
entre outros).

Assim, no closing, ocor-
rerão:
	 •	a	 entrega	 de	 cartas	 de	

renúncia dos adminis-
tradores atuais;

	 •	a	 entrega	 de	 certidões	
negativas da target;

	 •	a	assinatura	dos	instru-
mentos e documentos 
faltantes para o fecha-
mento do preço;

	 •	a	anotação	da	mudança	
de participações acioná-
rias nos livros de registro 
e de transferência de 
ações (no caso de targets 
que sejam sociedades 
anônimas); e

	 •	o	pagamento	do	preço	de	
compra em sua totalida-
de ou parte, dependendo 
de haver retenções ou 
depósito em garantia, e, 
nesse último caso, o de-
pósito do valor pertinen-
te na escrow account.

Assim como na fase do 
signing, closing também 
requer um planejamento 
que contemple todos os 
eventos e formalidades a 
serem observados para que, 
na data prevista, todas as 
medidas necessárias para 
que o fechamento da opera-
ção de fato ocorra, estejam 
contempladas. Isso inclui:
	 •	a	 escolha	 de	 um	 local	

adequado para o fecha-
mento, com estrutura 
que atenda ao número 
de pessoas presentes, 

suporte de telefonia e 
informática e eventuais 
necessidades de cópias, 
reimpressões e outras 
providências de última 
hora;

	 •	a	 necessidade	 da	 pre-
sença de tabelião para 
lavratura de escrituras, 
autenticação de docu-
mentos, abertura de 
firmas etc.;

	 •	uma	duração	adequada	
para a conferência de 
todos os documentos a 
serem entregues, a as-
sinatura e rubrica, por 
todas as partes, de todas 
as vias de instrumentos 
a serem assinados; e

	 •	horário	que	leve	em	con-
ta o expediente bancário 
e os fusos horários das 
jurisdições envolvidas, 
se houver medidas a se-
rem tomadas no exterior.

Os investimentos externos 
diretos recebidos no Bra-
sil devem ser registrados, 
eletronicamente, no mó-
dulo Registro Declaratório 
Eletrônico – Investimento 
Externo Direto do Sistema 
de Informações do Banco 
Central (Sisbacen). 

São considerados inves-
timentos externos diretos, 
as participações no capital 
social de sociedades brasi-
leiras, por pessoas físicas ou 
jurídicas residentes, domici-
liadas ou com sede no exte-
rior. Assim, a concretização 
de fusões e aquisições em 
que haja o investimento ou 
desinvestimento estrangei-
ro, deve respeitar também 
essa formalidade, e as partes 
devem providenciar, durante 
o período pré-closing, todo o 
necessário para que o regis-
tro possa ser feito no closing.

O registro dos investi-
mentos externos diretos é 
de responsabilidade tanto 
das sociedades, nas quais o 
investimento ou desinves-
timento é feito, quanto dos 
investidores não residentes. 
Em função do caráter de-
claratório desse registro, a 
veracidade e a legalidade das 
informações prestadas impli-
cam na responsabilidade do 
declarante.

Portanto, o acompanha-
mento desta fase deve ser 
tão diligente quanto quais-
quer outros, para evitar que 
responsabilidades exceden-
tes às descritas na operação 
sejam aferidas a vendedores 
ou compradores.

(*) - Formada pela Mackenzie, Pós em 
Direito Processual Civil na PUC-SP, 

Extensão na FGV Law em Tributação, 
é professora de direito empresarial 
na USP. É Mediadora,  formada pela 

Faculdade Legale.

Mundo corporativo

Sheila Shimada (*)

Closing - processo de 
fechamento da operação de 

M&A e quais os cuidados 
fundamentais que devem ser 

tomados nessa fase

Quais são os desafios na área 
de TI para adequação à LGPD?
As empresas ainda estão no início do processo de adequação ao que determina a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) e muitas dúvidas ainda são comuns nesse processo

alexsl_canva

quais os sistemas de seguran-
ça, monitoramento e análise de 
vulnerabilidades. Existe uma 
PSI (Política de Segurança da 
Informação) documentada e 
implementada? Caso exista, 
está em conformidade com a 
área de atuação da empresa e 
as necessidades da LGPD?

	 •	Atuação	 da	 empresa	 X	
Investimento	 -	 O porte da 
empresa não define a quanti-
dade de investimento que será 
necessário. Uma empresa pode 
ser pequena em número de 
funcionários ou faturamento, 
mas robusta em estrutura ou 
mesmo ter a necessidade de 
coletar e tratar muitos dados, 
inclusive, dados sensíveis. Po-
deríamos citar a área de saúde, 
como clínicas e laboratórios, 
corretoras de seguros, conta-
dores, escolas, escritórios de 
advocacia, etc. 

Ainda podemos abordar os tipos 
de acessos dos colaboradores. Quais 
sites são navegados? Uma pergunta 
comum é em relação às redes so-
ciais: corporativamente é preciso 

bloquear as redes? A resposta é: 
depende. Quem trabalha com

entretenimento, por exemplo, o 
acesso pode ser fundamental para 
a atividade no dia a dia. O ponto 
é analisar quais os cuidados para 
acessar as redes de forma segura. 

A análise tem que ser considerada 
de acordo com a atuação da empre-
sa. O apoio e engajamento da alta 
direção da empresa é fundamental 
em todo o processo. As decisões 
são tomadas de cima para baixo, 
logo, com a diretoria patrocinando 
o projeto, tudo tende a fluir bem. 

O próximo passo será a TI cons-
cientizar e treinar toda a empresa 
para efetuar uma implementação 
com eficiência, mas para isso, ne-
cessariamente, precisará da cola-
boração de todos. Incluir a TI como 
parte da estratégia da empresa e 
gestão do negócio torna a empre-
sa mais competitiva, traz retorno 
para os investimentos e eleva sua 
reputação.

(*) - É CEO da Diferenciall Tecnologia &amp; 
Consultor e Vice-Presidente de Tecnologia do Clube 

de Regatas Flamengo. Administrador, Consultor 
em Gestão Empresarial, TI e RH, especializado em 

Reestruturação de Empresas e Implantação de 
Sistemas.
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3O ransomware dirigido será ainda mais seletivo. A 
cultura da região impede que os cibercriminosos latinos consigam 
persuadir as vítimas a pagar o resgate para recuperar os dados. 
Por este motivo, os ataques de ransomware se tornam menos 
atraentes para os pares internacionais, pois seu objetivo final é 
receber o pagamento. 

Frente a esta situação, os grupos que detém o ransomware 
(programa) serão cada vez mais seletivos, visando vítimas que 
estão sob uma legislação que prevê multas pesadas para empresas 
que tenham informações pessoais de clientes vazadas. 

4Venda de dados roubados em plataforma internacionais. 
Os cibercriminosos latino-americanos aprenderam que é mais lucrativo 
roubar dados pessoais e vendê-los em plataformas internacionais que 
atraem criminosos que querem comprar essas informações. 

Por isso, alguns grupos regionais estão se especializando neste 
processo de comprometimento de redes das vítimas, roubo de 
informações sensíveis e venda direta em mercados internacionais, 
seja em inglês ou em outra língua. 

5Exploração e monetização do mercado de PoS. O 
retomar das atividades econômicas aumentará as transações fi-
nanceiras realizadas por meio de pontos de pagamento PoS (sigla 
em inglês para ponto de venda). É um mercado em crescimento 
e com diversos fabricantes de tecnologia. 

Por mais que haja opções, todos os PoS compartilham algo em 
comum: a falta de segurança contra malware - e esta é a vulne-
rabilidade que os criminosos continuarão a explorar. Além disso, 
os cibercrimonosos continuarão a buscar novas oportunidades 
para explorar os pagamentos digitais feitos nos celulares. 

6Intensificação dos web skimmers estrangeiros na região. 
Durante a pandemia, os consumidores da América Latina se acostu-
maram a fazer compras online, incluindo mantimentos e outros itens 
essenciais. Vários sites de comércio eletrônico que oferecem roupas, 
bebidas, aparelhos eletrônicos e outros itens, serão comprometidos por 

No entanto, conforme as campanhas de vacinação avan-
çaram na região e as atividades presenciais estão retor-
nando, os especialistas da Kaspersky advertem que os 

cibercriminosos estão se adaptando novamente e focando em 
ferramentas e naquelas vítimas que maximizarão seus esforços 
e lucros. 

"O cibercrime está em constante evolução, por isso nem 
as empresas, nem os consumidores, podem baixar a guarda. 
Os atacantes estão sempre atentos às últimas tendências e 
tecnologias para fisgar o maior número possível de vítimas. 

No entanto, notamos que os ciberataques passaram de 
simples e massivos para mais complexos e direcionados, o 
que sugere que os cibercriminosos estão aperfeiçoando suas 
táticas e procedimentos para atirar à esmo", afirma Dmitry 
Bestuzhev, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise 
da Kaspersky para a América Latina. Os prognósticos para 
2022 são os seguintes: 

1Haverá a consolidação do desenvolvimento de tro-
jans bancários e trojans de acesso remoto (RATs) para 
Android. Com o crescimento e maturidade dos serviços bancários 
móveis, é altamente provável que os grupos de cibercriminosos 
que tradicionalmente têm como alvo sistemas baseados em Mi-
crosoft Windows irão expandir seu portfólio para incluir golpes 
móveis. Em geral, esses Trojans e RATs serão mais sofisticados 
em termos de maturidade de código e mais diversificados em 
termos de alvos. 

2Os InfoStealers (roubo de informações) vão criar um 
nicho no crime digital da região. Devido ao baixo custo de 
licenciamento e ampla disponibilidade de versões crackeadas, bem 
como a facilidade de uso e eficácia na coleta e roubo de dados 
sensíveis de suas vítimas, os trojans infostealer se tornarão uma 
das ferramentas de ataque preferidas na região. 

Os cibercriminosos procuram um equilíbrio entre os seus 
esforços e os lucros, sendo que os infostealers vão preencher 
essa necessidade. Veremos um "boom" em sua utilização, inde-
pendentemente das motivações finais. Sejam elas financeiras 
ou para o planejamento de ataques futuros mais complexos. 

ações externas para inserir um programa web skimmer (Magecart) 
para roubar dados de cartões de créditos dos internautas enquanto 
eles realizam compras nesses sites comprometidos. 

Este é um desafio para os administradores online, pois sua 
detecção requer conhecimento de como esse código malicioso 
funciona e de suas técnicas de ocultação. 

7Ataques avançados direcionados, principalmente de 
origem estrangeira, para obter informações de terceiros 
e países aliados. Olhando para a polarização global que existe 
atualmente, antecipamos ataques avançados do tipo APT (sigla 
inglês para advanced persistent threat) visando infraestruturas 
críticas de vários países aliados do mundo ocidental. Tais ataques 
terão como objetivo extrair informações de interesse para os ata-
cantes, bem como para rivais em países aliados da América Latina. 

8Fábricas de trolls em redes sociais. Prevemos uma es-
pécie de legitimação no uso de contas dos tipos troll ou zumbi por 
diferentes atores políticos no poder e por aqueles que procuram 
o poder. Esse uso se intensificará durante períodos eleitorais e 
momentos críticos nas sociedades, como as comoções nacionais 
devido a grandes eventos. 

9Golpes com criptomoedas. Com o aumento da pobreza 
e a desvalorização das moedas nacionais, mais pessoas estarão 
à procura de formas de sobreviver ou de assegurar seu dinheiro 
investindo em criptomoedas. 

Infelizmente, por não serem especialistas neste mercado e por 
motivos culturais, muitas delas acabaram confiando em empresas 
que anunciavam opções de investimentos fáceis, mas acabam 
perdendo todo ou parcialmente seu dinheiro - pois estas empresas 
captam os fundos e depois somem, seja imediatamente ou após 
alguns envios das comissões prometidas. 

10Ataques usando códigos QR. Em 2021, foram 
identificados vários ataques usando códigos QR, algo que está se 
tornando cada vez mais comum devido às suas diferentes utiliza-
ções, incluindo publicidade em transportes públicos, cardápios 
de restaurantes, promoções ou localização de lojas. 

Este método de ataque combina engenharia social com a facilidade 
que essa tecnologia oferece às pessoas para que, a partir dos seus 
dispositivos móveis, possam acessar imediatamente algum site. 
No entanto, pode haver códigos QR maliciosos que irão instalar 
aplicações no dispositivo da vítima ou redirecioná-las para sites que 
irão solicitar informações confidenciais, como credenciais de login. 

"Como nossas vidas, o ambiente digital também está se pre-
parando para o mundo 'híbrido'. Neste sentido, em 2022, vamos 
testemunhar novos tipos de ataques, como infecções por códi-
gos QR e trojans RATs, mas também veremos ameaças que se 
tornaram famosas neste ano, como ataques a criptomoedas e 
ransomware", destaca Bestuzhev. 

"À medida que se tornam mais seletivos e complexos, estes cibe-
rataques tornam-se mais perigosos, o que aumenta a probabilidade 
de perdas financeiras grandes e maiores danos à reputação das 
empresas. Se aprendemos algo durante esses últimos 18 meses 
de transformação digital, é que tanto as empresas, quanto as 
pessoas devem ter um conhecimento básico de cibersegurança 
e praticar bons hábitos digitais. 

No caso das empresas, elas também devem conhecer as téc-
nicas e procedimentos dos grupos de cibercriminosos e contar 
também com visibilidade técnica em suas redes para identificar 
os atacantes com antecedência, bem como ter acesso a relatórios 
de inteligência para prevenir problemas (actionable intelligence)". 
-  Fonte e  mais informações, acesse: (www.kaspersky.com.br).

bl
ac

kd
ov

fx
_C

A
N

VA

Não é novidade que a pandemia acelerou a adoção de novas tecnologias nos últimos 18 meses e como as novas tendências 
impulsionaram a adaptação das táticas nos ataques dos cibercriminosos. 

PROGNÓSTICOS DE SEGURANÇA DE 
2022 PARA A AMÉRICA LATINA

CIBERATAQUES
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
20/01/1960, aposentado, natural de Lavras da Mangabeira - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Manoel Duarte de Souza e de Antonia Dantas de Souza; A 
pretendente: CELIA FERREIRA BISPO, brasileira, divorciada, nascida aos 31/07/1967, 
operador de máquinas, natural de Paiçandu - PR, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Adelino Ferreira de Lima e de Aristotelina Bispo Ferreira.

O pretendente: LUIS FERNANDO LOPES MACIEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/10/2004, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Rubens Silva Maciel e de Maria Mirlene Lopes; A pretendente: MAYZA DE 
CASTRO SALES, brasileira, solteira, nascida aos 14/12/2003, estudante, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Robson de Alencar 
Sales e de Monaliza de Castro.

O pretendente: FÁBIO JÚLIO FERREIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/07/1984, motorista, natural de Valença - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Pereira Filho e de Maria das Graças Ferreira da Silva; A pretendente: IRACY 
PRISCILA PATRICIO DE ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 08/03/1986, do lar, 
natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Isnaldo Navarro de Araujo Filho e de Maria Jose Patricio de Araujo.

O pretendente: LUCILÂNO RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 18/04/1975, eletricista, natural de Mombaça - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Martins de Souza e de Maria Dioneide Rodrigues de Souza; 
A pretendente: LUCIANA CARMINE GOMES JOSÉ, brasileira, solteira, nascida aos 
28/10/1973, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Wilson José e de Jerusa Gomes José.

O pretendente: ERICK DE ALENCAR SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/08/1997, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edson Lima de Souza e de Angela Marcelina de Alencar Souza; 
A pretendente: AMANDA SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/11/1995, 
estudante, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Domingos Francisco dos Santos e de Aparecida de Souza.

O pretendente: CAIO VINICIUS DE SOUZA MEDEIROS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/03/1990, atendente, natural de Souto Soares - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Alberto de Souza Medeiros e de Celcilina Maria da Conceição 
Neta; A pretendente: LIDELANI SANTOS DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nas-
cida aos 24/10/1993, auxiliar contábil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Lidio Ferreira do Nascimento e de Irandy Almeida Santos.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ CORREIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/10/1972, 
pedreiro, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Bento Correia e de Maria das Dôres Correia; A pretendente: ROSILENE LEMOS 
ARMOND, brasileira, divorciada, nascida aos 11/01/1977, de serviços domésticos, natural 
de Mendes Pimentel - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Isaias 
Marcelino Armond e de Maria de Fátima Lemos Armond.

O pretendente: MANOEL ANGELO BARBOSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
28/08/1950, aposentado, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Angelo Pedro Barbosa e de Maria Francisca da Conceição; A 
pretendente: PAULA FRANCINETTE ALBINO SILVA BARBOSA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 30/08/1963, do lar, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Luiz Albino Silva e de Cicera Elias da Silva.

O pretendente: EDVALDO CORREIA DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/08/1999, vigia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Edvaldo Correia da Silva e de Maria da Penha Cardoso; A pretendente: 
KETHELLEN PORTELA OLIVEIRA LEAL, brasileira, solteira, nascida aos 26/01/2001, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Aecio Oliveira Leal e de Joes Portela de Oliveira Leal.

O pretendente: MARCOS ANDRÉ FERREIRA DE BARROS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 20/03/1982, ajudante de pedreiro, natural de Iati - PE, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de José Felix de Barros e de Cícera Ferreira de Barros; 
A pretendente: ANA PATRICIA MARTINS ALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 
02/08/1985, auxiliar administrativa, natural de Crato - CE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Ivanildo Borges Martins e de Ana Mercia Benigno.

O pretendente: NELSON SIMIÃO DE SANTANA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/07/1998, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Nelson Simião de Santana e de Roseli Araujo de Sousa; A pretendente: 
ANA CAROLINA OLIVEIRA DA PAZ, brasileira, solteira, nascida aos 21/11/1996, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edmilson 
da Paz e de Geraldina Oliveira Campos.

O pretendente: EDINOEL OLIVEIRA SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/05/1981, 
pintor de construção civil, natural de Mucugê - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Manoel Santos Sousa e de Edinalva Oliveira Sousa; A pretendente: ERONICE LIMA 
DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 04/02/1974, babá, natural de Araguaína - TO, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria Dionizia Lima da Silva.

O pretendente: CARLOS CESAR DE SIQUEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/10/1963, torneiro mecânico, natural de Bandeirantes - PR, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Paulino de Siqueira e de Maria Caetano de Siqueira; 
A pretendente: MARIA DO SOCORRO NERE BRITO, brasileira, solteira, nascida aos 
12/07/1963, supervisora de estação, natural de Reriutaba - CE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Juarez Nere de Brito e de Odete Nere de Brito.

O pretendente: JABES DE MELO FERNANDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/05/1977, motorista, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gilberto Severino Fernandes e de Maria de Melo Fernandes; A pretendente: 
AURINETE MARIA CORREIA, brasileira, solteira, nascida aos 25/10/1978, de serviços 
domésticos, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Bento Correia e de Maria das Dôres Correia.

O pretendente: DAVID CÍCERO DUARTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/12/1994, ajudante 
geral, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco 
Pedro Duarte e de Maria do Carmo da Conceição; A pretendente: ELIANNAYA GOMES FER-
NANDES, brasileira, solteira, nascida aos 11/08/2003, do lar, natural de Barras - PI, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Francisco Fernandes e de Rosa Maria Gomes.

O pretendente: RODRIGO FENOLIO MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/11/1978, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Ricardo Moreira e de Maria Elisabete Fenolio Moreira; A pretendente: MÔNICA 
FERREIRA DINIZ, brasileira, solteira, nascida aos 24/04/1979, esteticista, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jesus Ferreira Diniz 
e de Maria de Lourdes Ferreira Diniz.

O pretendente: VINÍCIUS LIMA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/12/1994, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Carmelito José dos Santos e de Ivanilde Cavalcante Lima dos 
Santos; A pretendente: CAROLINE SENA SANTANA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/05/1994, analista de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Ubirazildo de Carvalho Santana e de Rita Lourdes de Sena Santana.

O pretendente: SAMARONE FERREIRA DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 18/12/1992, eletromecânico, natural de Itabirinha - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Domingos Celestino de Carvalho e de Maria Aparecida Ferreira de 
Carvalho; A pretendente: FERNANDA PAIXÃO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 24/07/1997, assistente administrativa, natural de Salvador - BA, residente e domicili-
ada em São Paulo - SP, filha de Ilauro Bispo dos Santos e de Lecí Maria Pereira Paixão.

O pretendente: MARCELO DOMINGOS DA LOMBA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/09/1986, encanador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Mario Domingos da Lomba e de Marlene Inacia da Lomba; A pretendente: DANIELA 
SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 13/09/1987, balconista, natural de Taboão da 
Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Noelia Maria Souza dos Santos.

O pretendente: FABIO DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
07/08/1985, gerente de projetos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
Madri, Espanha, filho de Francisco José da Silva e de Ana Maria de Oliveira Silva; A 
pretendente: RAISA EBERHARDT COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 08/06/1989, 
fisioterapeuta, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Davi Ferreira da Costa e de Eva Maria Eberhardt Ferreira da Costa.

O pretendente: ALBERTO LUIS DE REZENDE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/05/1969, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Luiz Joaquim de Rezende e de Angelita Correa de Rezende; A pretendente: 
PATRICIA FAUSTINA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/09/1979, operadora 
de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Cariolano da Silva e de Conceição Faustina dos Anjos.

O pretendente: JOSIEL GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/10/1990, supervisor 
de elevadores, natural de Pindaré-mirim - MA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Maria de Fatima Gomes; A pretendente: GESSICA MARIA ALVES DE 
CAMPOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/02/1998, do lar, natural de Carnaubal - CE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cristiano de Campos Chaves Filho 
e de Claudia Maria Alves de Oliveira.

O pretendente: MARCEL PIRES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/08/1982, 
frentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio 
Pires de Sousa e de Cicera Laurindo de Sousa; A pretendente: KAREN DA SILVA SILVEIRA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 05/10/1988, do lar, natural de Campinas - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Acacio da Silveira e de Roseli da Silva Silveira.

O pretendente: KEVIN DE MESQUITA GUSMÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/03/1996, técnico de laboratório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de João Gomes Gusmão Filho e de Irailde Ferreira de Mesquita 
Gusmão; A pretendente: MAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 06/06/1996, técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Pedro Brito dos Santos e de Maria Gorete Oliveira Santos.

O pretendente: LINDOVAL MONTEIRO, brasileiro, divorciado, nascido aos 21/10/1976, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São José do Jacuri - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Lucio Patricio Monteiro e de Maria Salete Monteiro; A pre-
tendente: ELAINE PROFETA LOPES, brasileira, divorciada, nascida aos 23/02/1979, 
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jair Profeta Lopes e de Maria das Graças Lopes.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: VICTOR FELIPE DE SOUZA, profissão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/09/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Carlos de Souza e de Cristiane 
Santos Lima. A pretendente: PALOMA GONÇALVES QUEIROZ, profissão: estagiária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/01/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo do Prado 
Queiroz e de Apoliciana Maria Gonçalves Queiroz.

O pretendente: DANIEL DE MORAES PRATES, profissão: engenheiro de software, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/04/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amilcar Prates Filho e de Sueli Aparecida Franciscon de 
Moraes Prates. A pretendente: REBECA SILVA MOREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/01/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Ferreira Moreira e de Marlene Fatima da Silva.

O pretendente: LOURIVAL RIBEIRO LEITE, profissão: mestre de obras, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 01/10/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Ribeiro Leite e de Ayda da Silva 
Leite. A pretendente: MARTA LUCIANE DA SILVA ESEQUIEL DE SOUZA, profissão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/03/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Justino Esequiel 
e de Maria de Lourdes da Silva Esequiel.

O pretendente: GERALDO DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: viúvo, natura-
lidade: em Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 26/02/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Josefa Olinda da Cruz. A 
pretendente: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/08/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Ramos Nogueira e de Márcia Aparecida Pimentel.

O pretendente: VINICIUS APAS IBRAHIM, profissão: analista de sistemas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/01/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Ibrahim e de Ione dos Santos Ibrahim. A preten-
dente: MILENE MARQUES CÂNDIDO, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/04/2003, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos José Cândido e de Enilda Marques da Silva Cândido.

O pretendente: JOSE CUPERTINO MEIRA RAMOS, profissão: tecelão, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Paratinga, BA, data-nascimento: 18/09/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antônio Ramos e de Arlinda Meida Santana. 
A pretendente: AZELI ALVES SULINA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturali-
dade: em Mamonas, MG, data-nascimento: 09/08/1965, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ilídio Alves de Almeida e de Maria Alves Sulina.

O pretendente: MATHEUS LEITE DE ARAUJO, profissão: técnico de informática, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/04/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Silva de Araujo e de Andréia Paiva Leite de 
Araujo. A pretendente: KETHELYN NAIARA COSTA CARACHESQUE, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/06/2003, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alecio Carachesque e de Jussara da Costa.

O pretendente: SAMUEL CHAVES SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caxias, MA, data-nascimento: 28/03/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ribamar Lima da Silva e de Lenice 
Bernarda Chaves Silva. A pretendente: DÉBORA SILVA NASCIMENTO DE SOUZA, 
profissão: arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Butan-
tã, SP, data-nascimento: 26/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Nascimento de Souza e de Lucilene Silva Nascimento de Souza.

O pretendente: WENDEW RIBEIRO DE SOUZA, profissão: 1/2 oficial de marcenaria, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 31/10/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edgar Chagas de Souza e de Luciene Correa 
Ribeiro. A pretendente: SARAH ALVES DE ALENCAR, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 03/07/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Alves de Alencar e de Eliana Maria Santiago.

O pretendente: DOUGLAS ELIAS, profissão: técnico de balanças, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 27/05/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecida de Lourdes Elias. A pretendente: 
LARISSA DE SOUZA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, 
SP, data-nascimento: 09/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gedaia de Souza e de Roseli Aparecida dos Santos Souza.

O pretendente: ALAN ALECI PEREIRA, profissão: mecânico de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 27/06/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Pereira e de Marli Ferreira de 
Souza Pereira. A pretendente: VANESSA ANDRADE DIAS, profissão: analista de pro-
cessos gerência, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
11/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Dias 
Ribeiro e de Valdete Andrade Costa.

O pretendente: ROBSON CLAYTON DE OLIVEIRA, profissão: folguista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 20/04/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Casimiro de Oliveira e de Maria de Fatima 
Correia de Oliveira. A pretendente: VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Simplício Mendes, PI, data-nascimento: 08/08/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Evangelista dos Santos 
e de Maria Carmelita Ribeiro Santos.

O pretendente: JOÃO VITOR ESPINDOLA BATISTA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/03/2002, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Nicomedes Batista e de Gessinea 
Espindola. A pretendente: GEOVANNA RODRIGUES VILAS BÔAS, profissão: faturista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
18/02/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Godoy 
Vilas Bôas e de Maria Cristina Rodrigues Vilas Bôas.

O pretendente: ALAIR PEREIRA DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Governador Valadares, MG, data-nascimento: 14/05/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arahy Pereira da Silva e de Mariêta de Ma-
galhães. A pretendente: MARIA ISOLENE DOS SANTOS, profissão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Pedro II, PI, data-nascimento: 14/01/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonino José Santos e de Rosa Maria da Conceição.

O pretendente: TAUPY NAOAMI DE SOUZA CUESTA, profissão: programador pleno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
12/03/1997, residente e domiciliado em Caieiras, SP, filho de Artur Cuesta e de Elizete 
Queiroz de Souza. A pretendente: BIANCA TUGNETTE DA CONCEIÇÃO, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
08/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Sérgio 
da Conceição e de Viviane Tugnette da Conceição.

O pretendente: SAMUEL MARIM ADLER, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: em Campo Limpo Paulista, SP, data-nascimento: 10/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Coelho Adler e de Tania Regina Marim Adler. 
A pretendente: TAIRINI FERNANDES LUCAS, profissão: auxiliar admnistrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Auro Lucas e de Mariza Aparecida Moreira Fernandes.

O pretendente: VILSON SOUZA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Nanuque, MG, data-nascimento: 27/11/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Lima da Silva e de Maria Senhora de Souza da Silva. 
A pretendente: LIDIANE PAULA DE ARAUJO, profissão: técnico em paliativo, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Ji-Paraná, RO, data-nascimento: 15/06/1983, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Roberto de Araujo e de Leia de Paula Araujo.

O pretendente: ARNALDO LEITE, profissão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: em 
Flórida Paulista, SP, data-nascimento: 07/06/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Severino e de Maria dos Anjos Urbano. A pretendente: MARIA DA 
CONCEIÇÃO SOUZA DO COUTO, profissão: agente comunitária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Maracás, BA, data-nascimento: 06/12/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Andrade de Couto e de Adalgisa Souza de Couto.

O pretendente: RAFAEL SOARES DE MOURA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/06/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de Moura Filho e de Lidiana 
Soares da Costa. A pretendente: GEANE DA SILVA SANTOS, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Calçado, PE, data-nascimento: 
24/05/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo da Silva 
Santos e de Luciana Carme da Silva Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO NAVARRO, profissão: agente dos correios, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/10/1972, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Navarro e de Alaide Pereira Navarro. 
A pretendente: ANTÔNIA CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Piripiri, PI, data-nascimento: 05/05/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira da Silva e de Mariana Pereira da Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SILVA NUNES, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pau dos Ferros, RN, data-nascimento: 16/06/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Nunes Carlos 
e de Márcia Patrícia Pereira da Silva. A pretendente: DERLAINY MÉRCIA PEREIRA DA 
ROCHA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Alexandria, RN, 
data-nascimento: 28/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio da Rocha Formiga Filho e de Maria Cilânia Pereira de Lima.

O pretendente: GUILHERME EDSON KAMARAD, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 15/10/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Kamarad e de Clotilde Romero Kama-
rad. A pretendente: EDILÂNDIA JUSTINO DE SOUSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São João do Rio do Peixe, PB, data-nascimento: 12/04/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Justino e de Rita Mareco de Sousa.

O pretendente: LINDUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, profissão: preparador de corte 
e dobra, estado civil: divorciado, naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nascimento: 
30/08/1956, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marina Miguel 
dos Santos. A pretendente: FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em São João do Piauí, PI, data-nascimento: 
10/10/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bartolomeu 
Pereira dos Santos e de Elizia Ferreira Cavalcante.

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: JOSE ROBERTO RUIZ, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 28/10/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Ruiz Filho e de Deolinda Sidoti 
Ruiz. A pretendente: SILVIA CRISTINA PAULO, profissão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 09/03/1966, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Bilde Gomes Paulo e de 
Neusa Leonor Soranso Paulo.

O pretendente: MANOEL ARAÚJO CUNHA NETO, profissão: policial militar, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Conceição do Araguaia, PA, data-nascimento: 17/05/1974, 
residente e domiciliado no Parque Edu Chaves, São Paulo, SP, filho de Pedro Ferreira 
Lima e de Vanaci Araújo Cunha Lima. A pretendente: EVANIZE BOMFIM GALLUCCI, 
profissão: esteticista, estado civil: divorciada, naturalidade: em Wenceslau Guimarães, 
BA, data-nascimento: 20/12/1970, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Evani Bomfim dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO GENIVAL LOPES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Solonópole, CE, data-nascimento: 05/08/1977, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Geraldo Lopes e de Francisca 
Victor Lopes. A pretendente: FABIANA LELES SANTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Paripiranga, BA, data-nascimento: 29/09/1981, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Neto Leles e de Josefa 
Andrade Santos.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DE MATOS, profissão: fotógrafo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 26/09/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Raimundo Pereira 
de Matos e de Erenita Maria de Barros Matos. A pretendente: CATERINE BRANDÃO 
FERREIRA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 28/10/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Luciano Damasceno Ferreira e de Neide Brandão Ferreira.

O pretendente: GABRIEL VITOR RODRIGUES MEIRELLES, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/08/1995, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Laercio Coelho de Lima e de 
Catia Cristina Rodrigues Meirelles de Lima. A pretendente: DANIELE ROSA BARBOSA, 
profissão: auxiliar financeira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 02/07/1983, residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Arnaldo 
Gomes Barbosa e de Azenir Rosa Barbosa.

O pretendente: RONALDO BASILIO DA SILVA, profissão: marceneiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 23/12/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Alexandre da 
Silva e de Rita de Cassia Basilio da Silva. A pretendente: JACKELINE GONÇALVES 
SILVA, profissão: operadora de escalas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 13/04/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Luis Carlos da Silva e de Solange Gonçalves Silva.

O pretendente: ADILTON DA SILVA MEIRA, profissão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Tremedal, BA, data-nascimento: 04/09/1992, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joaquim da Silva Meira e de Eliene Alves 
da Silva. A pretendente: LUZIA MIRANDA VIEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 13/12/1997, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Melo Vieira e de Angelita de 
Miranda Vieira.

O pretendente: LUCAS FREIRE DE FREITAS, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 03/07/1997, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Luis Andrade 
de Freitas e de Lucia Freire dos Santos. A pretendente: PÂMELA ALEXANDRA DANTAS 
GUIMARÃES, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, 
data-nascimento: 28/10/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Alex Sandro de Oliveira Guimarães e de America Paula Dantas Guimarães.

O pretendente: DIEGO VIEIRA DE LIMA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 16/09/1993, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mario Vieira de 
Lima e de Ziuneide Vieira de Lima. A pretendente: VANESSA PACHECO FERREIRA, 
profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, 
data-nascimento: 02/08/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Djalma Ferreira e de Deise Fernandes Pacheco Ferreira.

O pretendente: VINICIUS GOMES MARTINS, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 02/04/1997, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Joaquim Martins e de Luciana 
Carmine Gomes Martins. A pretendente: FERNANDA DA SILVA DE ARAUJO, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nas-
cimento: 08/06/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Raimundo Medeiros de Araujo e de Marluce da Silva Araujo.

O pretendente: WELLINGTON ROBERTO LAVOLI RAMOS, profissão: leiturista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
27/03/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José 
Roberto Ramos e de Aparecida Lavoli Ramos. A pretendente: MAYARA CRISTINA SAN-
TOS, profissão: consultora de crédito imobiliário, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 25/06/1995, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Santos e de Selma Virgulino Santos.

O pretendente: RICARDO ALVES DE CAMARGO, profissão: técnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/03/1981, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Pereira de Camargo e de 
Railda Alves de Camargo. A pretendente: ALINE ANDRADE ARAUJO, profissão: agente 
adm, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 12/04/1987, 
residente e domiciliada em Praia Grande, SP, filha de Antonio Carlos Costa Araujo e de 
Doroteia Andrade Araujo.

O pretendente: ARNALDO BATISTA DE SOUZA PORTO, profissão: advogado, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 31/07/1981, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Alves Porto e de 
Inês Batista de Souza. A pretendente: LILIAN BALHE, profissão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 06/05/1979, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Celestino Balhe 
Filho e de Maria Remedio de Jesus Balhe.

O pretendente: MARCEL STEFANUTO CHARLES, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
03/04/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Lau-
deni Charles Evangelista e de Maria Marta Stefanuto Charles. A pretendente: JÉSSICA 
XAVIER MARTINS, profissão: designer gráfico, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 05/07/1991, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Sebastião Martins e de Maria de Fatima Xavier da 
Silva Martins.

O pretendente: AGILSON MACHADO DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Esperantinópolis, MA, data-nascimento: 06/01/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Agenor Raimundo da Silva e 
de Joana Machado da Silva. A pretendente: JOSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA, 
profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, 
SP, data-nascimento: 20/06/1969, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Rodrigues Pereira e de Irene do Nascimento Pereira.

O pretendente: FELIPE CALEGARI GARCIA, profissão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 24/04/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ricardo Rodrigues Garcia e de Cristiane 
Marques Calegari. A pretendente: CAMILA BEZ, profissão: estilista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 19/06/1995, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Alexandre Bez e de Suzete 
Ramos de Andrade Bez.

O pretendente: LUCIANO DENIS BARRETO, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 01/06/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Protásio Gomes 
Barreto e de Maria Eliza Barreto. A pretendente: MUNIQUE NICOLUCCI, profissão: 
especialista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, 
data-nascimento: 26/05/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Dorival Tadeu Nicolucci e de Mauricia Keiko Fukushima Nicolucci.

O pretendente: ROBERTO SANTANA RODRIGUES DE SOUZA, profissão: analista de 
suporte, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 
26/12/1978, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José 
Rodrigues de Souza e de Maria de Lourdes de Souza. A pretendente: ROSA LORENA 
JACINO, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 23/01/1984, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Ramatis Jacino e de Vera Lucia da Silva Jacino.

O pretendente: ANDERSON RODRIGO DE SOUZA, profissão: técnico de logística, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: em Santa Cruz das Palmeiras, SP, data-nascimento: 
06/01/1982, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Clodo-
miro de Souza e de Maria Borges de Lima Souza. A pretendente: MÔNICA VALADARES 
TEIXEIRA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 27/04/1980, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Manoel Teixeira Neto e de Ruth Valadares Teixeira.

O pretendente: LEANDRO MOURA CASTILHO, profissão: assistente de backup, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
20/10/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Ozias Castilho Simião e de Antonia Moura da Silva Simião. A pretendente: GRAZIELE 
COELHO DE SANTANA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 03/04/1984, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osmario Pereira de Santana e de Maria 
José Coelho de Santana. 
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Como criar 
e manter uma cultura 

de inovação

Desde o início 
da pandemia, 
muitos aspectos 
inusitados surgiram 
e reforçaram a 
importância de 
uma cultura que 
valorize a inovação 
para enfrentar o 
desconhecido

O isolamento social 
impactou os pro-
cessos e deman-

dou uma nova abordagem 
das empresas para lidar 
com as incertezas desse 
cenário. A estrutura or-
ganizacional passou por 
mudanças a fim de manter 
o fluxo de trabalho e de 
entrega de serviços e pro-
dutos aos clientes, com o 
intuito de sobreviver no 
mercado. Virtualizamos 
toda a nossa forma de 
viver, de consumir, de tra-
balhar e de nos relacionar. 

Os impactos foram tão 
profundos que a única 
forma que tivemos para 
reagir como empresa, 
colaborador e ser hu-
mano foi hackeando a 
nossa própria vida. Isso 
significa que tivemos que 
nos reinventar e criar um 
contexto que permitisse 
nos adaptar de uma forma 
muito rápida, uma vez 
que a pandemia criou 
um cenário que poucas 
empresas estavam pre-
paradas para enfrentar. 

O grande segredo para 
reagir a coisas que não 
conhecemos, que pare-
cem não ter lógica, é en-
frentá-las com resiliência 
e flexibilidade, além de 
outro fator essencial: a 
inovação. Saber inovar 
nada mais é do que trazer 
competitividade, adapta-
bilidade e valor em tudo 
que estamos fazendo. 
São novas lógicas que nos 
permitem sobreviver aos 
contextos que nos depa-
ramos. Sempre foi um 
paradigma da inovação 
pensar que coisas novas 
são inovadoras. Não ne-
cessariamente. 

A inovação requer atri-
butos importantes: ela 
tem que solucionar algu-
ma questão que ainda não 
foi resolvida até aquele 
momento, ou seja, possuir 
um componente de novi-
dade, mas não se resumir 
a isso. Ela definitivamente 
tem que olhar para o fu-
turo e continuar trazendo 
esse valor a longo prazo. 
Neste caso, estamos fa-
lando de uma mudança 
na forma de atuação, de 
fazer, de uma lógica que 
deve demonstrar dife-
rente, que nos permite 
continuar trazendo valor 
numa circunstância nova. 

Para isso, é preciso 
empreender e ser muito 
mais proativo na maneira 
de agir, não ser reativo 
ao que pode vir. No se-
tor profissional, isso se 
conecta com a necessi-
dade de ter propósito 
dentro das organizações. 
E o ponto de virada nes-
se processo, para poder 
criar uma cultura de ino-
vação nas corporações, é 
dar uma certa autonomia 
às pessoas, para que elas 
possam desenvolver prá-
ticas interessantes, mas 
uma autonomia orienta-
da, que tem o foco em 
gerar valor contínuo. É o 
empreender com propó-
sito que cria contextos 
de inovação dentro da 
cultura organizacional. 

Quando falamos de 
inovar, a grande chave é 
olhar o futuro e produzir 
movimentos nesta dire-
ção. Nunca é para o hoje. 
A inovação é o que eu faço 
hoje, mas que me leva 
para o futuro. São ações 
um pouco mais longas, 
que nos permitem mudar 
e nos reinventar, trilhan-
do o caminho para o que 
queremos ser no futuro. 
Por exemplo, o mercado 
de hoje está sendo im-
pactado pela pandemia 
e devemos pensar no que 
vai acontecer depois dela, 
para inovar no pós-tempo 
pandêmico. 

Durante esse momento 
diferente que ainda esta-
mos vivendo, reagimos, 
tivemos que nos adaptar, 
porque não nos restou 
alternativa, mas para con-
siderar que a organização 
é inovadora, ela tem que 
estar pensando “e o de-
pois da pandemia?”, ter 
o foco em como já con-
segue criar no hoje esse 
movimento do amanhã. 

E, por fim, é preciso 
medir os resultados con-
forme experimentarmos 
as novas ações, para que 
elas funcionem de forma 
contínua. 

Talvez um dos grandes 
desafios da inovação seja 
esse: definir bons objeti-
vos e resultados-chave 
que permitam, não só 
serem guias para garantir 
que estamos no caminho 
certo, mas também ferra-
mentas que nos ajudem a 
repensar as iniciativas a 
cada momento de deci-
são, priorizando sempre 
nosso o encontro ao 
propósito, ao futuro que 
estamos desenhando. 

Assim, a aprendizagem 
será para sempre, e é 
assim que se cria uma 
cultura de inovação. 

(*) - É Diretora Global de Inovação do 
Grupo Stefanini. 

Mary Ballesta (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: CHARLES JUNIOR SILVA DO NASCIMENTO, profissão: auxiliar 
de montagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/07/2002, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Francisco do 
Nascimento e de Adilma Silva do Nascimento. A pretendente: VITORIA MONTENEGRO 
DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, da-
ta-nascimento: 07/02/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Paulo 
Pereira dos Santos e de Diana de Andrade Montenegro. R$ 14,55

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: DAVI BOSCARIOLLI GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão 
contador, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 12/07/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Renato Gonçalves e de Lilian Boscariolli 
Gonçalves. A pretendente: AMANDA ROMEO TEIXEIRA, estado civil solteira, profis-
são designer, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 10/03/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Luis Teixeira e de 
Cláudia Romeo Teixeira.

O pretendente: JHONATA SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
analista técnico, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 12/08/1993, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Oliveira Nascimento e 
de Assunção Xavier dos Santos. A pretendente: BEATRIZ FERNANDES DE MACEDO, 
estado civil solteira, profissão cabelereira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no 
dia 21/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Claudio 
Alves de Macedo e de Zuleide Costa de Macedo.

O pretendente: LUAN MIGUEL KUCMANSKI DE PAULA, estado civil solteiro, 
profissão técnico de informática, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 
26/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Odilon 
Aires de Paula e de Julia Kucmanski. A pretendente: ANDRESSA LOPES SILVA, 
estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 
10/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edson 
de Oliveira Silva e de Regiane Lopes.

O pretendente: CAIO VINICIUS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas junior, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 11/11/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sidnei Bezerra da Silva 
e de Silvia Gonçalves da Silva. A pretendente: NATHALIA LOURENÇO ALVES PINTO, 
estado civil solteira, profissão analista de inteligência comercial, nascida nesta Capital, 
Mooca, SP, no dia 02/07/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Antenor Alves Pinto e de Ivanilda Lourenço da Silva.

O pretendente: BRUNO MORAIS FURLANETO, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido Santo André, SP, no dia 08/08/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Furlaneto e de Maria Aparecida de 
Morais Furlaneto. A pretendente: MARCELA MURIEL MARQUES, estado civil solteira, 
profissão veterinária, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 21/11/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mauri Marques e de 
Luzinete Severino Marques.

O pretendente: RODRIGO FARINELLI MOITA, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nas-
cido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 06/03/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo Gonçalves Moita e de Maria Tereza Farinelli Moita. A preten-
dente: JULIANA DA MATA BARBOSA, estado civil solteira, profissão assistente comercial, 
nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia 22/04/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Rodrigues Barbosa e de Regina Santos da Mata.

O pretendente: DANILO ROBERTO HERNANDES ALEGRIA, estado civil solteiro, profissão 
consultor de expansão, nascido Dourados, MS, no dia 14/09/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Alegria e de Regina Hernandes Alegria. 
A pretendente: CHRISTIANY ROSIMY ALVES DE SOUZA, estado civil divorciada, profis-
são gerente predial, nascida Maceió, AL, no dia 04/06/1973, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Josemir Alves de Souza e de Rosileide Alves de Souza.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 27/12/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Anaildo Batista do Nascimento e de Sibelha 
Marinho Oliveira do Nascimento. A pretendente: SUELLEN REGINA CHAVES DE LIMA, 
estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, Penha de França, SP, no 
dia 05/03/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José 
Aparecido de Lima e de Silvia Regina Chaves Ferreira.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Isso porque devido à 
pandemia - que conse-
quentemente provocou 

uma mudança de postura 
e aceitação em relação ao 
trabalho remoto em muitas 
empresas, nunca houve 
momento melhor para os 
aspirantes a nômades digi-
tais, ou seja, para aqueles 
que desejam trabalhar de 
qualquer lugar do mundo 
para qualquer lugar do globo. 

Note que antes de 2020, 
este parecia ser um cenário 
bem distante para boa parte 
das empresas e dos colabo-
radores. Agora, o sonho de 
muitos profissionais (antes 
viajantes) que buscavam 
exercer seus trabalhos de 
qualquer lugar, via internet, 
tornou-se viável em um mun-
do cada vez mais conectado e 
sem fronteiras. E esse parece 
ser parte do novo normal. 

É claro que tal novidade 
acarreta questões migrató-
rias, regulatórias, tributárias 
e trabalhistas que ainda 
precisam ser estudadas de 
forma mais aprofundada. 
Mas o que eu gostaria de 
chamar atenção aqui é o fato 
de que o trabalho em casa foi 
estratégia adotada por 46% 
das empresas durante a pan-
demia, segundo a Pesquisa 
Gestão de Pessoas na Crise 
Covid-19. O estudo elabora-

Tal novidade acarreta questões migratórias, regulatórias, 
tributárias e trabalhistas.

Nômades digitais ganham 
espaço nas empresas

Sem dúvida boa parte dos trabalhadores brasileiros estão com uma pergunta na cabeça neste início de 
2021: de onde eu vou trabalhar este ano? 

condições reais de trabalho 
para seus colaboradores que 
já não precisam mais estar 
em um escritório da empre-
sa. Além disso, é possível 
pensar ainda em questões 
como a flexibilização de 
contratos, afinal, ainda faz 
sentido pensar em exclusivi-
dade? E na possibilidade de 
acessar colaboradores que 
antes pareciam ser “impos-
síveis” de integrar o time. 

Por fim, nunca é demais 
lembrar que mudanças 
levam tempo para serem 
totalmente aceitas e que não 
resistir a elas é um excelente 
começo para quem deseja 
implantar novos hábitos nas 
empresas. E isso significa 
dizer que, se ser um nômade 
digital, ou um trabalhador 
remoto, tornar-se um hábito 
para uma pessoa, então a 
mudança estará consolidada 
para ela e, consequentemen-
te, para as empresas que ele 
irá trabalhar. 

Neste momento histórico 
da humanidade, torna-se 
extremamente apropriado 
valer-se da flexibilidade de 
ideias e ações para que o 
novo ano seja, de fato, mais 
promissor. 

(*) - Diretor executivo da Avante 
Assessoria Empresarial e especialista 

em administração e reestruturação 
de empresas. 
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do pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA) 
coletou, em abril de 2020, 
dados de 139 pequenas, 
médias e grandes empresas 
que atuam em todo o Brasil. 

Perceba o quanto este 
número é representativo, 
quase metade das empresas 
brasileiras adotaram o home 
office nos últimos meses. De 
acordo com o estudo divul-
gado dia 28 de julho de 2020, 
41% dos funcionários das 
empresas foram colocados 
em regime de home office, 
quase todos os que tinham 
a possibilidade de trabalhar 
a distância, que somavam 
46% do total dos quadros. No 
setor de comércio e serviços, 

57,5% dos empregados pas-
saram para o teletrabalho, 
nas pequenas empresas o 
percentual ficou em 52%. 

Todos esses indicativos 
nos mostram para onde o 
mercado está caminhando. 
Neste sentido, para Joel 
Gopfert (*) um nômade digi-
tal pode ser entendido como 
um profissional que trabalha 
remoto e de qualquer lugar 
do mundo. Segundo esse 
pensamento, não importa 
se está trabalhando remo-
tamente, a questão é não se 
importar realmente de onde 
se irá trabalhar. 

O que as empresas, no 
geral, precisam refletir agora 
é sobre como dar suporte e 

Felipe Manso (*)
 
O assunto mais repercutido no 

mundo dos negócios é o modelo de 
trabalho que as companhias devem 
seguir em 2022, com o tão esperado 
fim da pandemia. 

Falar que a crise sanitária acelerou 
a transformação digital é ‘chover no 
molhado’, só que mais do que isso, o 
contexto do mundo provou aos ges-
tores mais tradicionais, que a flexibi-
lidade no trabalho além de possível, 
é uma importante impulsionadora da 
produtividade. Uma pesquisa recente 
da consultoria NTT Data apontou que 
97% das pessoas preferem trabalhar 
num modelo diferente do tradicional. 

Mas qual a viabilidade de um modelo 
híbrido de trabalho quando pensamos 
em cibersegurança? A arquitetura de 
segurança da informação deve andar 
lado a lado de cada inovação das em-

presas, seja no desenvolvimento de 
novos produtos ou, neste caso, em 
novos modelos de trabalho. As compa-
nhias precisam priorizar a segurança 
de seus dados, pois como se diz, os 
dados são o petróleo desta geração.

Por este contexto, podemos con-
cluir que foi um caminho óbvio e 
natural a adoção de todos os tipos 
de soluções em nuvem de todos os 
modelos, inclusive as camadas de 
cibersegurança. Analistas do Gart-
ner, destacaram em pesquisa, que os 
gastos mundiais com tecnologias para 
segurança da informação e serviços 
de gerenciamento de risco cresceram 
em torno de 12,4% em 2021, chegan-
do a US $150,4 bilhões.

Através de plataformas de segu-
rança em nuvem, os CIO´s, CISOS 
e gestores de qualquer empresa 
podem aplicar atualizações e suas 
políticas internas de cibersegurança 

a todos os dispositivos da companhia, 
independente de onde eles estejam. 
É possível definir acessos por níveis 
hierárquicos e conceder permissões/ 
exceções com poucos comandos, o 
que garante uma ampliação do pe-
rímetro e agilidade nas operações.

Obviamente a transição do modelo de 
segurança para a nuvem não deve ser 
feita antes das companhias investirem 
em consultorias, que possam garantir 
que a tecnologia atinja seu máximo 
potencial, garantindo assessment de 
segurança, scan de vulnerabilidades 
e monitoramento de riscos.

A soma de tecnologia de ponta para 
segurança em nuvem com um time de 
especialistas capacitados, que possa 
dar suporte 24x7, garante proteção 
às aplicações web contra ataques 
cibernéticos.

(*) - É diretor da Cromisoft (www.cromisoft.com).

Segurança em nuvem: passo número um para 
o modelo de trabalho híbrido
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